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În

aceste zile pline de dificultæﬂi - când
cei mai renumiﬂi øi mai respectabili
conducætori religioøi se dovedesc a fi
decæzuﬂi; când domeniile pentru investiﬂii
sigure sunt tot mai rare; când minciuna a
devenit o regulæ în politicæ; când demnitarii
nu pot acoperi datoriile de stat; când
pornografia este protejatæ de lege; când în
sistemul justiﬂiei nu mai este dreptate; când
aceia în care te încrezi cel mai mult, te rænesc cel mai ræu - a mai ræmas ceva în care
sæ ai încredere? Da, într-adevær, te poﬂi bizui pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu - Biblia.
Biblia nu este o colecﬂie
de idei omeneøti.
Scrierile ei au fost
inspirate de
Duhul Sfânt

1. Ce spune Biblia despre ea
însæøi?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Biblia spune: “Toatæ Scriptura este insuflatæ de
Dumnezeu…” 2 Tim 3:16. “Cæci nici o proorocie
n-a fost adusæ prin voia omului, ci oamenii au
vorbit de la Dumnezeu, mânaﬂi de Duhul Sfânt.”
2 Petru 1:21 “…Scriptura nu poate fi desfiinﬂatæ,”
Ioan 10:35
Ræspuns
Ræspuns: Spune cæ este inspiratæ.
Biblia a fost scrisæ de oameni sub
cælæuzirea Duhului Sfânt. Ea nu
poate fi desfiinﬂatæ sau doveditæ a
fi neadeværatæ.

2. Cum Øi-a dovedit Isus credinﬂa
øi încrederea în Scripturi?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Isus i-a zis: “Este scris: “Omul nu træieøte numai cu
pâine,” “Sæ nu ispiteøti pe Domnul Dumnezeul tæu.”
“Cæci este scris: “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te
închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:4,7,10
“Cuvântul Tæu este adeværul.” Ioan 17:17
Ræspuns
Ræspuns: Isus a întâmpinat ispitele lui Satana cu
versete din Scripturæ. De asemenea, El a declarat cæ
Biblia este adeværul (Ioan 17:17). Deseori, în
învæﬂæturile Sale, Isus cita Scriptura ca fiind
autoritatea adeværului.

Isus a preﬂuit Biblia
øi a stabilit cæ
e adeværatæ
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3. Confirmæ
profeﬂiile biblice
inspiraﬂia?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Biblia spune: “Eu sunt Domnul,
…Iatæ cæ cele dintâi lucruri s-au
împlinit, øi væ vestesc altele noi; vi
le spun mai înainte ca sæ se
întâmple.” Isaia 46:8-10
“…Eu sunt Dumnezeu,…Eu am
vestit de la început ce are sæ se
întâmple øi cu mult înainte ce nu
este încæ împlinit.” Isaia 46:9,10
Ræspuns
Ræspuns: Împlinirea prezicerilor
biblice referitoare la evenimente
care aveau sæ se întâmple în
viitor, confirmæ inspiraﬂia
Scripturii. Observaﬂi urmætoarele
profeﬂii biblice împlinite:
A. Patru imperii aveau sæ se
ridice: Babilonul, MedoPersia, Grecia øi Roma.
Roma.(Daniel
capitolele 2,7,9.)
B. Cir avea sæ fie cuceritorul
Babilonului (Isaia 45:1-3)
C. Dupæ distrugerea sa,
Babilonul nu avea sæ mai fie
locuit niciodatæ.
niciodatæ.(Isaia
13:19,20; Ieremia 51:37)
D. Egiptul nu avea sæ mai deﬂinæ
niciodatæ o poziﬂie de frunte
printre popoarele lumii
(Ezechiel 29:14, 15:30, 12:31).
E. Timpul sfârøitului caracterizat
de cutremure øi calamitæﬂi
naturale precum øi de teama
faﬂæ de timpul sfârøitului
(Luca 21:25,26).
F. Decæderea moralæ øi declinul
spiritual în zilele din urmæ
(2 Timotei 3:1-5).

Înainte ca Cir sæ se nascæ, profetul lui Dumnezeu l-a
denumit pe acesta ca fiind generalul care avea sæ
cucereascæ Babilonul

4. Sunt confirmate astæzi,
declaraﬂiile øtiinﬂifice biblice?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ræspuns
Ræspuns: Da, Biblia este adeværatæ. Duhul Sfânt,
care i-a cælæuzit pe scriitorii Bibliei, spune
întotdeauna adeværul. Iatæ câteva declaraﬂii
biblice care sunt confirmate de øtiinﬂæ:
A. “El... spânzuræ pæmântul pe nimic.” Iov
26:7. Acest fapt stiinﬂific este relatat în Iov,
cea mai veche carte a Bibliei.
B. “El øade deasupra cercului pæmântului...
pæmântului...”
Isaia 40:22. Cu secole înainte ca omul sæ
afle, Biblia a spus cæ pæmântul e rotund.
C. “Când a rânduit greutatea vântului...” Iov
28:25. Cu mult înainte ca savanﬂii sæ descopere, Dumnezeu a spus cæ aerul are
greutate.
D. “...øi toate se ﬂin prin El [Isus] “. Coloseni
1:17. Expresia “se ﬂin” în sens literal
înseamnæ a coexista, a constitui o entitate.
Multe traduceri folosesc acest sens. Acesta
este ræspunsul, la întrebærile neliniøtitoare în
legæturæ cu atomul, pe care cercetætorii
fizicii nucleare øi le pun. Adeværatul mister
nu constæ în imensa sa putere latentæ, ci mai
degrabæ, în unitatea indestructibilæ a
atomilor. Øtiinﬂa nu cunoaøte forﬂa care
pæstreazæ intactæ aceastæ unitate, iar unii
savanﬂi îøi pun întrebæri serioase în aceastæ
privinﬂæ. Biblia spune cæ aceastæ putere
misterioasæ este Creatorul, Dumnezeu Însuøi.
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5. Este principiul
sænætæﬂii, exprimat
de Scripturæ, în
armonie cu
orientærile
secolului 21?

Teribilul flagel, SIDA,
nu ar fi existat dacæ,
vechile legi ale lui
Dumnezeu privind
moralitatea
ar fi fost
respectate.

Ræspuns:
A. Sæ acoperi murdæriile trupului
cu pæmânt. (Deuteronom
23:12,13) Biblia, a prevæzut încæ
din vremea lui Moise, obligaﬂia
potrivit cæreia murdæriile
corpului trebuie îngropate, fapt
care a salvat de la moarte
nenumærate vieﬂi. Cele mai multe
probleme de sænætate apar
atunci când igiena nu este
respectatæ cu stricteﬂe.
B. “Sæ nu curvim...” 1 Corinteni
10:8. Acest pasaj se referæ la
toate practicile sexuale imorale.
Dacæ acest sfat biblic, adresat
omenirii cu foarte mulﬂi ani în
urmæ ar fi ascultat, nu ar mai
exista SIDA, iar avortul n-ar mai
constitui subiectul controverselor
internaﬂionale aøa cum se
întâmplæ astæzi.
C. Renunﬂaﬂi la bæuturile alcoolice
(Proverbe 23:29-32) Gândiﬂi-væ
ce rezultate spectaculoase ar
apare în urma aplicærii acestei
recomandæri biblice:

1. Milioane de alcoolici ar deveni cetæﬂeni
demni, respectabili.
2. Milioane de familii ar fi reunite.
3. Milioane de cæminuri restaurate.
4. Sute de mii de vieﬂi salvate prin conducere
færæ influenﬂa alcoolului.
5. Mii de guvernanﬂi, oameni de afaceri,
conducætori din toate domeniile ar lua hotærâri
cu mintea limpede.
6. Miliarde de dolari ar putea fi disponibile
pentru scopuri umanitare.

Notæ: Nu numai cæ Dumnezeu ne spune cum
sæ înfruntæm cu bucurie dificultæﬂile øi
problemele zilnice, dar ne oferæ totodatæ
puterea de a le face faﬂæ (1 Corinteni 15:57,
Filipeni 4:13, Romani 1:6). Principiile biblice
cu privire la sænætate sunt semnificative øi
absolut necesare, dar numai puﬂini sunt cei ce
iau aminte la ele.
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6. Sunt confirmate declaraﬂiile istorice ale bibliei?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ræspuns
Ræspuns: Da, declaraﬂiile istorice ale
Bibliei sunt confirmate. Ceea ce
Dumnezeu spune în cartea Sa, este
adeværat. Uneori, temporar, dovezile nu
sunt semnificative pentru a evidenﬂia un
anumit fapt istoric, dar, în timp ele aratæ
clar realitatea istoricæ. Observaﬂi
urmætoarele exemple:
A. Timp îndelungat necredincioøii au
spus cæ Biblia nu poate fi adeværatæ
deoarece ea menﬂioneazæ naﬂiunea
hititæ (Deuteronom 7:1) øi cetæﬂi ca
Ninive (Iona 1:1,2) øi Sodoma
(Geneza 19:1), cærora ei le-au negat
existenﬂa. Însæ, astæzi arheologia
modernæ a confirmat existenﬂa
naﬂiunii øi a cetæﬂilor de mai sus.
B. De asemenea, criticii au spus cæ
regele Beløaﬂar (Daniel 5:1) øi
Sargon (Isaia 20:1) menﬂionaﬂi în
Biblie, nu au
existat
niciodatæ. Øi
în acest caz,
istoria
modernæ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

confirmæ adeværul exprimat de
Scripturæ.
C. Scepticii contestæ autenticitatea
scrierilor lui Moise (Exodul 24:4), øi
existenﬂa carelor cu roﬂi la vremea
aceea (Exodul 14:25). Cu siguranﬂæ,
astæzi, ei øtiu cæ încæ pe atunci
exista scrisul, ca formæ de
comunicare, cât øi carul cu roﬂi.
D. Odinioaræ, cei 39 de regi care au
domnit în Israel øi Iuda, în timpul
desbinærii naﬂiunii iudaice, erau
menﬂionaﬂi numai în Biblie. Astfel
criticii au pus la îndoialæ existenﬂa
lor. Dar, mai târziu, arheologii au
decoperit scrieri cuneiforme în care
erau amintiﬂi mulﬂi dintre aceøti
regi. Încæ odatæ, istoria a confirmat
autenticitatea Scripturii. Deseori,
criticii au ræmas de ruøine când
noile descoperiri au
confirmat existenﬂa
oamenilor, locurilor
øi evenimentelor
descrise de Biblie.
Aøa va fi mereu!

Vechile descoperiri
arheologice
confirmæ acurateﬂea
øi adeværul despre
Biblie.
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A.

7. Una dintre cele mai
mari minuni ale Bibliei,
este unitatea ei. Væ rog,
luaﬂi aminte la câteva
adeværuri uimitoare:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Cele 66 de cærﬂi ale Bibliei au fost scrise:
1. Pe trei continente.
2. În trei limbi.
3. De cætre 40 de oameni ( regi,
fermieri, pæstori, savanﬂi, dregætori,
preoﬂi, un general de armatæ, un pescar
øi un doctor).
4. Într-o perioadæ de peste 1500 de ani.
5. Pe marginea celor mai controversate
subiecte.
6. De cætre oameni care -în cele mai
multe cazuri- nu s-au întâlnit niciodatæ.
7. De cætre autori a cæror educaﬂie øi
experienﬂæ de viaﬂæ se deosebea
fundamental.

B.

Totuøi, deøi pare imposibil de crezut,
1. Existæ o armonie desævârøitæ între cele
66 de cærﬂi ale Bibliei.
2. Deøi în Biblie sunt exprimate
concepﬂii noi pe marginea unui subiect,
totuøi, aceste idei nu discrediteazæ
semnificaﬂia datæ de alﬂi autori aceluiaøi
subiect.

C.

Unitatea Bibliei, un fapt uimitor øi
extraordinar. Rugaﬂi-i pe oamenii care
au fost martorii aceluiaøi eveniment sæ
væ descrie întâmplærile. Ei vor avea
puncte de vedere diferite øi într-un fel
sau altul se vor contrazice totdeauna.
Totuøi, deøi Biblia a fost scrisæ de cætre
40 de autori pe parcursul a peste 1500
de ani, citeøti în ea ca øi cum ar fi fost
scrisæ de o singuræ øi mare înﬂelepciune.
Øi, într-adevær, aøa a fost: “... oamenii au
vorbit de la Dumnezeu mânaﬂi de Duhul
Sfânt.” 2 Petru 1:21. Duhul Sfânt i-a
“mânat” pe toﬂi. El este autorul adeværat
al Scripturii. Cele patru evanghelii sunt
diferite ca mod de prezentare a
evenimentelor, dar se completeazæ
reciproc.
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8. Ce dovadæ a
inspiraﬂiei biblice este
gæsitæ în vieﬂile
oamenilor?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ræspuns
Ræspuns: Vieﬂile schimbate ale
celor care urmeazæ pe Isus øi se
supun Bibliei, constituie cea mai
miøcætoare dovadæ a inspiraﬂiei
biblice. Beﬂivul devine cumpætat;
desfrânatul devine curat; cel
subjugat de viciu, liber; profanul,
respectuos; fricosul, curajos;
grosolanul, politicos.

○

Acceptarea lui Hristos øi ascultarea de Biblie, pot schimba
pe beﬂivi, pe cei imorali, pe pæcætoøi în oameni iubitori,
sobri, în creøtini adeværaﬂi. Cei necredincioøi nu pot sæ
explice aceasta

Un necredincios american, se afla în vizitæ pe o
insulæ ai cærei bæøtinaøi, fuseseræ la origine
canibali. Væzând un localnic citind Biblia,
turistul a început sæ-øi batæ joc de el
pentru faptul cæ dædea atenﬂie
acestor “mituri ræsuflate”.
Atunci bæøtinaøul a zâmbit,
spunându-i: “Prietene, ar
trebui sæ fii mulﬂumitor
pentru faptul cæ
citesc aceastæ carte;
altfel, acum te-am fi
servit drept cinæ.”
Cu adeværat Biblia
schimbæ vieﬂile
oamenilor, øi acest
fapt uimitor confirmæ inspiraﬂia ei.

Creøtinii au o bucurie øi
o pace sufleteascæ care,
nu se poate întâlni la
ceilalﬂi.
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9. Ce dovadæ a inspiraﬂiei biblice iese în evidenﬂæ când studiem
profeﬂiile Vechiului Testament referitoare la venirea lui Mesia øi
evenimentele din viaﬂa lui Isus, raportate în Noul Testament.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Biblia spune: “Øi a început de la Moise, øi de la toﬂi proorocii, øi le-a tâlcuit, în toate
Scripturile, ce era cu privire la El.” Luca 24:27. “Cæci înfrunta cu putere pe Iudei înaintea
norodului, øi le dovedea din Scripturi cæ Isus este Hristosul.” Fapte 18:28
Ræspuns: Profeﬂiile Vechiului Testament referitoare la venirea lui Mesia au fost atât
Ræspuns
de deplin øi clar împlinite de Isus din Nazaret, încât ele au fost folosite - atât de Isus
cât øi de Apolo - ca sæ dovedeascæ iudeilor cæ într-adevær Isus era Mesia. Existæ mai
mult de 300 de profeﬂii. Sæ supunem atenﬂiei doar 12 dintre ele.

Eveniment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vechiul
testament

Naøterea în Betleem
Naøterea dintr-o fecioaræ
Din neamul lui David
Încercarea lui Irod de a-L ucide
Trædat de un prieten
Vândut pentru 30 de arginﬂi
Ræstignit
Tragerea la sorﬂi pentru cæmaøa Lui
Nici un os zdrobit

Mica 5:2
Isaia 7:14
Ieremia 23:5
Ieremia 31:15
Psalmul 41:9
Zaharia 11:12
Zaharia 12:10
Psalmul 22:18
Psalmul 34:20;
Exod 12:46
10. Îngropat în mormântul unui om bogat Isaia 53:9
11. Anul, ziua øi ora morﬂii
Daniel 9:26,27;
Exod 12:6
12. Înviat a treia zi
Osea 6:2

Peste 300 de profeﬂii din vechiul
Testament cu privire la Mesia s-au
împlinit

Noul
testament
Matei 2:1
Matei 1:18-23
Apocalipsa 22:16
Matei 2:16-18
Ioan 13:18, 19:26.
Matei 26:14_16
Ioan 9:16-18, 37
Matei 27:35
Ioan 19:31-36
Matei 27:57-60
Matei 27:45-50
Fapte 10:38-40

Dr. Peter Stoner preøedintele fondator al departamentului
de matematicæ, astronomie øi inginerie al colegiului
Pasadena (California), a lucrat timp de mai mulﬂi ani,
împreuna cu 600 de studenﬂi aplicând teoria probabilitæﬂii
la profeﬂiile referitoare la venirea lui Mesia. El a ales numai
opt dintre cele mai mult de 300 de profeﬂii øi în final a
hotærât cæ probabilitatea ca cele opt profeﬂii sæ fie împlinite
în timpul vieﬂii unui om este de una la 1 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000. Ce s-ar fi
întâmplat dacæ el ar fi luat în calcul toate cele peste
300 de profeﬂii?! Nimic n-ar mai fi fost împlinit!

8

10. Ce avantaj important are persoana care acceptæ
Biblia ca fiind Cuvântul iznspirat de Dumnezeu?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Biblia spune: “Am mai multæ pricepere decât bætrânii,
cæci pæzesc poruncile Tale.” Psalmii 119:100.
“Poruncile Tale mæ fac mai înﬂelept decât vræjmaøii
mei,…” Psalmii 119:98. “Ci cât sunt de sus cerurile
faﬂæ de pæmânt, atât sunt de sus cæile Mele faﬂæ de cæile
voastre øi gândurile Mele faﬂæ de gândurile voastre.”
Isaia 55:9
Ræspuns
Ræspuns: Cel care acceptæ Cuvântul lui Dumnezeu,
va descoperi curând ræspunsul la întrebærile cele mai
complexe øi provocatoare, ræspunsuri pe care înﬂelepﬂii veacurilor nu le-au gæsit niciodatæ. De exemplu, Biblia învaﬂæ:
A. Dumnezeu a creat
pæmântul øi tot ce are
viaﬂæ în øase zile literale,
de câte 24 de ore
ore(Exodul
20:11, Psalmul 33:6,9)
B. Lumea a fost distrusæ
prin potop (Geneza
capitolele 6,7,9)
C. La turnul Babel a
început diferenﬂierea
oamenilor pe naﬂionalitæﬂi
(Geneza 11:1-9)
Dumnezeu care existæ
dintotdeauna øi care
cunoaøte totul, ne-a
împærtæøit aceste adevæ-

ruri pe care noi singuri
n-am fi fost în stare sæ le
descoperim. Cunoaøtem
numai “în parte”
(1 Corinteni 13:9). Øi
cunoøtinﬂa lui Dumnezeu
este “de nepætruns”
(Romani 11:33).
Evoluﬂioniøtii nu pot
cunoaøte niciodatæ vârsta
pæmântului pentru cæ el a
fost creat - ca øi Adam øi
Eva - într-un moment
care nu poate fi luat ca
punct de referinﬂæ. Adam
øi Eva erau în vârstæ de
numai o zi, în ziua a doua

Biblia învaﬂæ cæ pæmântul
a fost creat în øase zile
literale.

a existenﬂei lor; øi totuøi
erau maturi.
Instrumentele de mæsuræ
omeneøti nu pot spune cu
precizie vârsta planetelor.
Crede în Biblie øi vei fi
totdeauna ferit de
speculaﬂiile învæﬂaﬂilor
necredincioøi øi de
înﬂelepﬂii lumii.
Raportul biblic cu privire
la potop oferæ savanﬂilor
ræspunsurile pe care le
cautæ.
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11. Ce evenimente mondiale, extrem de importante, au
adus în centrul atenﬂiei puterea øi atractivitatea Bibliei?
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ræspuns
Ræspuns: Cæderea øi destræmarea
comunismului, precum øi slæbirea øi
inconsistenﬂa teoriei evoluﬂioniste, au
adus mai multæ luminæ asupra Bibliei.

Odatæ cu præbuøirea comunismului, susﬂinætorii lui
s-au întors cætre Biblie, singura speranﬂæ pentru
omenire

Notæ: Uniunea Sovieticæ a experimentat
comunismul, ateismul øi de asemenea
evoluﬂionismul care este principiul de
cæpætâi al lui Marx. Toate acestea s-au
præbuøit. Noile democraﬂii înstituite, au
înﬂeles care este singura soluﬂie øi, într-un
glas, au cerut creøtinætæﬂii: “Aduceﬂi-ne
Biblia! Aduceﬂi creøtini care sæ predice øi
sæ ne înveﬂe. Trebuie sæ clædim acum pe
temelia de neclintit a rugæciunii øi a
credinﬂei creøtine. Nimic nu se comparæ
cu ea. Nimic altceva nu ræspunde
întrebærilor vieﬂii øi nu aduce pace în
inimile oamenilor. Væ rugæm, nu
întârziaﬂi! Acum, avem disperatæ nevoie øi
dorim Biblia, pe Dumnezeu øi
creøtinismul.” Încæ o datæ Cuvântul lui
Dumnezeu a triumfat. Ca øi comunismul,
evoluﬂionismul îøi pierde influenﬂa øi
credibilitatea. Trebuie sæ nu uitæm
niciodatæ cæ este doar o teorie

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

nedemonstratæ øi absurdæ. Menﬂionæm
numai trei argumente:
1. În cartea sa “Micul Mister al Creaﬂiei”,
Robert Gentry a ræsturnat multe dintre
principiile evoluﬂioniste prin dovezi clare
øi evidente ale Creaﬂiunii.
2. De curând, biologia molecularæ a
demonstrat cæ apariﬂia vieﬂii, la
întâmplare, dintr-o singuræ celulæ vie este
o absurditate matematicæ.
3. În comparaﬂie cu mæsurætorile øi
experienﬂele geologice pe care oamenii de
øtiinﬂæ de astæzi le-au efectuat în Marele
Canion, calculele stabilite anterior de
cætre evoluﬂioniøti, sunt aberante, færæ nici
un temei øtiinﬂific. Teoria ateistæ a
evoluﬂionismului conform cæreia omul øi
maimuﬂa au un stræmoø comun,
dispreﬂuieøte concepﬂia creærii omului
dupæ chipul øi asemænarea lui Dumnezeu.
Ea neagæ existenﬂa lui Dumnezeu,
tægæduieøte pe Isus ca Mântuitor,
desconsideræ Biblia øi ia în bætaie de joc
existenﬂa cæminurilor veønice din ceruri.
Satana iubeøte aceastæ teorie pentru cæ ea
distruge încrederea în
mântuire.
Comuniøtii au
învæﬂat. Vom
învæﬂa øi
noi?

Øtiinﬂa adeværatæ este întotdeauna în
armonie cu Biblia pentru cæ Dumnezeu
este autorul ambelor.

10

Biblia are o atractivitate universalæ deoarece ea ræspunde la cele mai complicate probleme de viaﬂæ

12. De ce are Biblia o atractivitate universalæ?
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Biblia spune: “Cuvântul Tæu este …o luminæ pe cærarea mea.” Psalmii 119:105. “V-am
spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sæ ræmânæ în voi, øi bucuria voastræ sæ fie
deplinæ.” Ioan 15:11. “Dumnezeu a fæcut pe om dupæ chipul Sæu,…” Genesa 1:27.
“Tot aøa sæ lumineze øi lumina voastræ înaintea oamenilor, ca ei sæ vadæ faptele voastre
bune, øi sæ slæveascæ pe Tatæl vostru, care este în ceruri.” Matei 5:16. “…Mæ voi
întoarce øi væ voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sæ fiﬂi øi voi.” Ioan 14:3.
Ræspuns: Pentru cæ ræspunde la cele mai chinuitoare întrebæri ale vieﬂii:
A. De unde vin? Dumnezeu ne-a creat dupæ chipul øi asemænarea Sa. Noi nu am apærut
la întâmplare dintr-o formæ primitivæ de viaﬂæ sau dintr-o materie oarecare. Noi suntem
fii øi fiice ale lui Dumnezeu, Atotputernicul Împærat (Galateni 3:26). Noi suntem atât
de preﬂioøi în faﬂa Sa (Isaia 13:12) încât, atunci când Adam øi Eva au pæcætuit, El a dat
pe Fiul Sæu ca sæ moaræ øi sæ plætescæ preﬂul ræscumpærærii noastre din pæcat. El
doreøte sæ recreeze în noi chipul Sæu øi ,cât mai degrabæ, sæ ne ducæ înapoi în Eden, în
cæminul pe care l-au pierdut Adam øi Eva.
B. De ce sunt aici? Idealul vieﬂii noastre ar trebui sæ fie, decoperirea minunatelor
ræspunsuri pe care Biblia le are cu privire la cele mai chinuitoare probleme ale omenirii øi
sæ acceptæm oferta pe care ne-o face Isus de a recrea în noi chipul Sæu (Romani 8:29).
C. Ce îmi rezervæ viitorul? Viitorul nu poate fi ghicit. Isus revine curând ca sæ-Øi ducæ
poporul în cæminul minunat pe care l-a pregætit în cer. Acolo, ei vor træi pentru
veønicie, într-o imensæ øi nedescrisæ bucurie. (Ioan 14:1-3, Apocalipsa 21:3,4).

13. Eøti recunoscætor lui Dumnezeu pentru ræspunsurile
pline de iubire pe care ﬂi le oferæ, la întrebærile cele mai
chinuitoare ale vieﬂii?
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Ræspunsul tæu: ________________________________________________________
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RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

Sunt revoltat
deoarece Biblia
descrie cu
amænunﬂime nelegiuirea
anumitor personaje. Este
cu adeværat necesar acest
lucru?

RÆSPUNS
RÆSPUNS: Da. Acesta este unul dintre
motivele care dau Bibliei credibilitate. Cele
mai multe biografii omit intenﬂionat sau
atenueazæ aspectele negative, accentuând
partea pozitivæ. Relatarea exactæ a faptelor
oferæ oamenilor încrederea în autenticitatea
Scripturii. Biblia nu ascunde adeværul. Mai
mult, planul lui Satana este de a-i convinge
pe oameni cæ sunt atât de pæcætoøi, încât
Dumnezeu nu-i poate sau nu doreøte sæ-i
mântuiascæ. Ce bucurie inundæ sufletele
acestor oameni când væd în Scripturæ
exemple de oameni la fel de pæcætoøi ca øi
ei (sau mai pæcætoøi), pe care Dumnezeu
i-a eliberat din pæcat øi i-a îndreptæﬂit.

2

Este adeværat cæ
numai o parte a
Scripturii este
inspiratæ, aøa cum cred
mulﬂi oameni?

RÆSPUNS
RÆSPUNS: Ræspunsul se aflæ în Biblie:
“Toatæ Scriptura este insuflatæ de Dumnezeu

øi de folos ca sæ înveﬂe, sæ mustre, sæ dea
înﬂelepciune în neprihænire...” 2 Timotei
3:16. Biblia nu conﬂine pur øi simplu
Cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabæ, este
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, este un
îndrumætor, un manual cu informaﬂii øi
exemple practice pentru viaﬂa de zi cu zi.
Dacæ nesocotiﬂi chiar numai unul din
sfaturile biblice, veﬂi avea dificultæﬂi øi
probleme.

3

Biblia este o carte
atât de veche, ale
cærei principii au
fost concepute øi enunﬂate
într-o vreme atât de
îndepærtatæ. Sunteﬂi sigur
cæ væ puteﬂi baza pe
Scripturæ în aceste zile ale
øtiinﬂei øi tehnologiei
avansate?

RÆSPUNS
RÆSPUNS: Da. Vârsta Bibliei este un avantaj
în favoarea noastræ. De fapt, este o dovadæ
a inspiraﬂiei. Biblia spune: “...Cuvântul
Domnului ræmâne în veac.” 1 Petru 1:25.
Biblia este tare ca o stâncæ. Este cartea lui
Dumnezeu - Cuvântul Sæu. Ea nu poate fi
distrusæ. Oameni øi chiar popoare întregi,
au ars Biblia, au încercat s-o compromitæ øi
s-o nimiceascæ, dar s-au compromis pe ei
înøiøi. Au pierit, iar atacurile lor asupra
Bibliei au fost uitate. Biblia ræmâne un
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best-seller din ce în ce mai cæutat. Milioane
de oameni sunt gata sæ moaræ pentru ea,
dacæ ar fi nevoie. Mesajul Scripturii ne este
dat de Dumnezeu øi este în întregime actual
øi modern. Înainte de a studia, roagæ-te øi
cere-I lui Dumnezeu sæ-ﬂi deschidæ inima.

4

Unii dintre cei mai
inteligenﬂi oameni
ai lumii, care au
studiat cu atenﬂie Biblia,
afirmæ cæ nimeni n-o
poate înﬂelege. Dacæ
Biblia este cu adeværat
Cartea lui Dumnezeu, nu
ar trebui ca toﬂi oamenii
sæ fie în stare s-o
priceapæ?

RÆSPUNS
RÆSPUNS:: Oameni inteligenﬂi, care înﬂeleg øi
pot explica aproape toate lucrurile, deseori,
se opresc încurcaﬂi când citesc Biblia.
Explicaﬂia constæ în faptul cæ lucrurile
spirituale “trebuie judecate duhovniceøte.”
1 Corinteni 2:13,14. Adeværurile adânci ale
Scripturii nu vor fi niciodatæ înﬂelese de o
minte lumeascæ, oricât pe pætrunzætoare ar
fi ea. Dacæ nu cæutæm cu umilinﬂæ
experienﬂa cu Dumnezeu, nu putem înﬂelege
lucrurile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care
explicæ Biblia (Ioan 16:13; 14:26), nu
poate fi priceput de cætre o minte decæzutæ
øi lumeascæ. Pe de altæ parte, creøtinul umil,
fie el chiar needucat, primeøte de la Duhul
Sfânt descoperiri uimitoare ale adeværurilor
sfinte. (Matei 11:25, 1 Corinteni 2:9,10).

5

Biblia este plinæ de
greøeli. Cum poﬂi
crede cæ este
inspiratæ?

RÆSPUNS
RÆSPUNS: De fapt, nu este vorba de
greøeli ale Bibliei, ci de o înﬂelegere
deplasatæ sau de incapacitatea de a
pricepe aceste adeværuri ale celor care
ridicæ astfel de probleme. Nicidecum nu
sunt greøeli, ci adeværuri neînﬂelese. Biblia
inspiratæ:
1. Va mærturisi totdeauna adeværul.
2. Nu væ va rætæci niciodatæ.
3. Poate fi crezutæ pe deplin.
4. Este vrednicæ de încredere øi are
autoritate nu doar în probleme spirituale,
ci øi în orice alt domeniu, inclusiv istoric
øi øtiinﬂific.
Nu este de mirare cæ Satana a næscocit
mereu aøa zise “fisuri” sau “defecte” ale
Scripturii. El a gæsit “greøeli” chiar øi în
cer. Este posibil ca cei care au transcris
Biblia, în anumite cazuri, sæ fi comis erori.
Totuøi, nici una din aceste posibile greøeli,
niciuna din erorile invocate de critici nu
afecteazæ adeværul Cuvântului lui
Dumnezeu. Doctrina nu este clæditæ pe un
pasaj, ci pe mesajul complet al lui
Dumnezeu, cu privire la orice subiect. Noi
nu cunoaøtem nici un fel de eroare care
sæ submineze credibilitatea conﬂinutului
Scripturii. Totuøi, anumite lucruri sunt greu
de armonizat. Cel care preferæ sæ se
îndoiascæ, va gæsi totdeauna un motiv
s-o facæ. Credem cæ lucrurile considerate
erori, în curând, vor fi dovedite doar ca
niøte alarme false. Cu cât oamenii se
stræduiesc sæ discrediteze Biblia, cu atât
mai puternic stræluceøte ea.
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REZUMATUL BROØURII NR. 1
Marcheazæ ræspunsul corect.
Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor
corecte.
1. Ce profeﬂii biblice împlinite confirmæ
inspiraﬂia Bibliei? (4)
Cir avea sæ cucereascæ Babilonul.
Bill Clinton avea sæ devinæ
preøedintele Statelor Unite.
Egiptul nu avea sæ mai fie
niciodatæ o naﬂiune puternicæ,
conducætoare.
Decæderea moralæ va marca
ultimele zile.
Germania avea sæ sufere 20 de
ani de secetæ.
Babilonul nimicit nu avea sæ mai
fie locuit niciodatæ.
2. Isus Øi-a dovedit încrederea în
inspiraﬂia Bibliei: (1)
Vorbind cu voce tare despre acest
subiect.
Citând din Scripturæ versete în
timp ce învæﬂa oamenii.
Fæcând sæ cadæ foc din cer asupra
scepticilor.
Proclamând adeværul biblic de pe
treptele templului.
3. Care din adeværurile øtiinﬂifice
enumerate mai jos, sunt menﬂionate
de Biblie? (3)
Pæmântul este rotund.
Aerul are greutate.
Dumnezeu pæstreazæ unitatea
atomilor.

Formula apei este “H2O”.
Apa mærii este særatæ.
4. Marcheazæ regulile de sænætate care
apar în Biblie: (2)
Bea 15 litri de apæ zilnic.
Renunﬂæ la bæuturile alcoolice.
Aleargæ în fiecare dimineaﬂæ øi
searæ.
Reﬂine-te de la o conduitæ sexualæ
imoralæ.
5. Marcheazæ declaraﬂiile adeværate
despre Biblie: (3)
40 de oameni au contribuit la
scrierea Bibliei.
Biblia a fost scrisæ de-a lungul
unei perioade de 10000 de ani.
Numai o parte a Bibliei este
inspiratæ.
Duhul Sfânt este autorul adeværat
al Bibliei.
Biblia este un best-seller.
6. Care dintre urmætoarele preziceri
referitoare la viaﬂa lui Isus, au fost
descoperite de Biblie? (3)
Avea sæ se nascæ în Nazaret.
Avea sæ se înalﬂe la cer deseori.
Avea sæ fie vândut pentru 30 de
arginﬂi.
Irod avea sæ încerce sæ-L omoare.
Avea sæ fie ræstignit.
Avea sæ învie dupæ øapte ani.
7. Care este regula biblicæ, care dacæ ar
fi urmatæ, ar preveni cel mai bine
SIDA? (1)
Nu fi imoral.

14

Nu te închina icoanelor.
Serveøte masa regulat.
8. Care dintre declaraﬂiile de mai jos,
referitoare la evoluﬂie, sunt adeværate?
(3)
Este o teorie nedemonstratæ.
Submineazæ creøtinismul.
Este un fapt dovedit.
Dovedeøte cæ fiinﬂele umane øi
maimuﬂele au stræmoøi comuni.
Este o doctrinæ puternicæ a
comunismului.

13. Sunt recunoscætor lui Dumnezeu
pentru cæ mi-a oferit un ræspuns
categoric la întrebærile cele mai dificile
ale vieﬂii.
Da.
Nu.

9. Care din declaraﬂiile de mai jos, ajutæ
la dovedirea inspiraﬂiei Bibliei? (5)
Biografiile Bibliei cuprind atât
aspectele bune cât øi aspectele
rele.
Biblia schimbæ viaﬂa adepﬂilor ei.
Profeﬂiile Vechiului Testament
referitoare la Mesia, au fost
împlinite de Isus.
Biblia a prezis înælﬂarea øi
præbuøirea împæræﬂiilor
pæmântului.
Unitatea Scripturii.
Biblia spune ziua øi ora revenirii
lui Isus.
10. Dumnezeu a creat pæmântul în øase
zile literale, de 24 de ore fiecare. (1)
Adeværat.
Fals.
11. Un potop atotcuprinzætor a nimicit
pæmântul în zilele lui Noe. (1)
Adeværat.
Fals.
12. Naﬂionalitæﬂile diverse ale popoarelor
îøi au originea la Turnul Babel. (1)
Adeværat.
Fals.
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