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Frumuseţea scripturii Partea 4. 
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Comoara ascunsă 
 

Cu câţiva ani în urmă, un anume domn 
Marsh a fost anunţat că mătuşa lui a murit şi că 
urma să primească o moştenire. În testamentul 
ei scria: „Iubitului meu Steven Marsh îi las 
moştenire Biblia mea de familie şi tot ceea ce conţine 
ea, împreună cu ceea ce rămâne din proprietatea 
mea.” Ei bine, după ce s-au plătit datoriile, din 
proprietate mai rămaseseră doar câteva sute de 
dolari. Banii s-au epuizat repede şi tot ceea ce-i 
rămasese domnului Marsh era Biblia de familie 
pe care a pus-o într-un cufăr din pod. 

Steven Marsh a trebuit să se pensioneze, 
fiind nevoit să-şi continue existenţa cu un venit 
foarte mic. Timp de aproape treizeci de ani a 
trăit în sărăcie. În cele din urmă, pe la vârsta de 
nouăzeci de ani, a decis să se mute în casa fiului 
său. În timp ce îşi împacheta bunurile, a dat 
peste Biblia mătuşii şi a început să o răsfoiască. 
Spre uimirea domnului Marsh, printre paginile 
Bibliei se aflau răspândite mai multe bilete de 
bancă. Calculând, a numărat mai bine de cinci 
mii de dolari, ceea ce era o sumă foarte mare de 
bani la data aceea. Omul trăise cea mai mare 
parte a vieţii sale în sărăcie, în timp ce ar fi putut 
fi bogat. În Cuvântul Lui Dumnezeu exista o 
comoară, care se afla chiar la îndemâna lui. 

Oare este posibil ca şi noi să deţinem o 
comoară uluitoare, aflată chiar la îndemâna 
noastră? Milioane de oameni cred că Biblia este 
cea mai incredibilă carte care a fost scrisă 
vreodată. Ei sunt convinşi că Biblia este 
inspirată de Dumnezeu şi conţine instrucţiuni 
clare cu privire la modul în care putem primi 
viaţa veşnică. 

Oameni de orice naţionalitate, de orice limbă 
şi din toate grupările etnice au acceptat 
Cuvântul Lui Dumnezeu ca pe o comoară 
preţioasă care le-a schimbat viaţa. Alţii au 
îndoieli serioase. Ei au o mulţime de întrebări. 
Deci ce putem spune despre cea mai căutată şi 
mai tipărită carte din lume - Biblia? Putem avea 
încredere în ea? Ne spune ea adevărul? Este ea 
corectă în ceea ce declară? 

Unii spun că ne putem încrede în Biblie fără 
absolut nici o îndoială. Alţii spun că nu ne 
putem încrede. Cine are dreptate? Răspunsul 
este important, deoarece dacă Biblia este 
adevărată, atunci a crede sau a nu crede în ea 
devine o alegere de care depinde viaţa sau 
moartea! Dacă Biblia este adevărată, destinul 
veşnic depinde în întregime de faptul dacă crezi 
în ea şi o accepţi. Ceea ce credeţi despre şi din 
Biblie determină în mod decisiv ceea ce credeţi 
despre Dumnezeu. 
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Există doar un singur loc în care puteţi 
obţine o descriere clară a Lui Dumnezeu, iar 
acest loc este Biblia. De fapt, tocmai acesta este 
motivul pentru care ne-a fost dăruită Biblia. Ea 
ne vorbeşte despre Dumnezeul cel invizibil pe 
care Îl putem cunoaşte doar prin citirea soliilor 
trimise de El prin intermediul profeţilor şi al 
Fiului Său, cu scopul de a ni Se descoperi. 

Aşadar, să ne îndreptăm puţin atenţia spre 
această Carte, numită de asemenea Cuvântul 
Lui Dumnezeu şi să vedem dacă putem găsi 
dovezi care susţin că Biblia este adevărată şi 
dacă putem avea încredere în ea. 
 
 

Este Biblia demnă de încredere? 
 

Într-adevăr, Biblia nu este doar o simplă 
carte; în conţinutul ei se află o întreagă 
bibliotecă. Biblia este alcătuită din 66 de cărţi 
scrise în timpuri diferite şi de către autori 
diferiţi, acoperind o perioadă de 1600 ani. 

În Vechiul Testament se află 39 de cărţi, iar 
în Noul Testament sunt 27 de cărţi. Deşi au fost 
scrise de către patruzeci şi cinci de autori, totuşi 
descoperim o armonie uimitoare în conţinutul 
lor, care nu poate fi explicată decât prin faptul 
că au avut o origine comună. Această armonie 
deplină s-a realizat în ciuda faptului că 
majoritatea scriitorilor Bibliei nu s-au cunoscut 
niciodată. Ei au provenit din medii sociale 
diferite şi au avut ocupaţii diferite. Unii au fost 
pescari, alţii păstori, alţii regi, alţii membri ai 
guvernului, alţii fermieri, alţii predicatori, alţii 
oameni politici, iar unul a fost medic - oameni 
din toate categoriile sociale. Cu toate acestea, 
între cărţile scrise de ei există o unitate şi o 
armonie desăvârşită. Într-adevăr este un 
miracol! Această armonie poate fi explicată 
numai recunoscând faptul că Dumnezeu este 
Cel care ne-a dăruit această Carte, cu scopul de a 
ne comunica voia Lui. 

Petru a scris: „Căci nici o prorocie n-a fost 
adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21) 
Apostolul Pavel scria: „Toată Scriptura este 
însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire, pentru ca omul Lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună.” (2 Timotei 3:16-17) 

Motivul pentru care Dumnezeu a ales 
această metodă de comunicare - de a ne vorbi în 
forma scrisă - este că legătura directă dintre El şi 
om fusese ruptă datorită păcatului. Când 
Dumnezeu şi Adam se întâlneau şi discutau 
împreună în Eden, nu era nevoie de nici un 
profet care să scrie ceea ce dorea Dumnezeu ca 
omul să ştie. Când a păcătuit, Adam s-a ascuns 
de Dumnezeu, deoarece îi era frică şi se simţea 
vinovat cu privire la ceea ce făcuse. 

Dumnezeu l-a strigat pe Adam, întrebându-l 
unde se află, iar Adam a răspuns: ,,Ţi-am auzit 
glasul în grădină; şi mi-a fost frică,... şi m-am 
ascuns.” (Geneza 3:10). Dumnezeu nu mai putea 
continua să-i vorbească omului faţă către faţă. El 
a ales să ne dezvăluie ceea ce doreşte să ştim, 
prin intermediul profeţilor Lui, iar mai târziu, 
prin Fiul Său. „Nu, Domnul Dumnezeu nu face 
nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi 
prooroci.” (Amos 3:7) 

Dumnezeu l-a inspirat pe Moise în pustiul 
Midian să scrie Cartea Iov şi primele cinci cărţi 
ale Vechiului Testament, care alcătuiesc „Legea” 
(Tora). Aceasta se întâmplă în jurul anului 1500 
î.Hr. În acel timp, Israel devenise o naţiune 
puternică, având o populaţie de mai multe 
milioane de oameni, iar Dumnezeu a dorit să le 
comunice voia Sa în formă scrisă. Era tocmai în 
timpul când se inventase scrierea alfabetică, care 
a înlocuit hieroglifele. 

Astfel, oamenii au putut să citească atât Cele 
Zece porunci, pe care Dumnezeu le-a scris cu 
degetul Său pe tablele de piatră, precum şi 
Legea scrisă de Moise prin inspiraţia Lui 
Dumnezeu. Dar rămâne o întrebare: 

 
 
 
 
 
 
Până în anul 1947, cele mai vechi manuscrise 

ale Vechiului Testament erau nişte copii rămase 
din anii 900 d.Hr. Când au fost descoperite 
sulurile lui Isaia, s-a constatat că acestea datau 
din anul 125 î.Hr. Scrierile fuseseră copiate cu 
peste o mie de ani înaintea celor mai vechi 
manuscrise descoperite până la acea dată. Ele 
conţineau întreaga Carte a lui Isaia. Sir Frederic 
Kenyon, unul dintre cei mai mari experţi şi 
Preşedinte al Şcolii Britanice de Arheologie, 
raporta că: După o mie de ani în care s-au 

Mai este Biblia din zilele noastre aşa 
cum a inspirat-o Dumnezeu iniţial? 
Este ea demnă de încredere? 
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efectuat nenumărate copii transmise posterităţii, 
un singur cuvânt (de trei litere) ridică unele 
întrebări cu privire la copiere, iar acesta se află 
într-un capitol de 166 cuvinte, şi nu modifică 
deloc sau în mod semnificativ sensul mesajului! 
Sir Frederic Kenyon s-a exprimat astfel: 
„Creştinul poate să ia întreaga Biblie în mână şi să 
spună fără nici o teama sau ezitare că ţine în mâinile 
sale adevăratul Cuvânt al Lui Dumnezeu, transmis 
de-a lungul secolelor, din generaţie în generaţie, fără 
nici o pierdere esenţială.” Sir Kenyon a făcut 
această declaraţie după ce şi-a petrecut întreaga 
viaţă examinând dovezile cu privire la modul în 
care sa transmis Biblia de la generaţie la 
generaţie şi cu privire la efectul pe care l-a avut 
această transmitere prin copiere asupra 
mesajului original al Cărţii. 

Cu un secol în urmă, criticii Bibliei găsiseră 
mai multe motive pentru a pune sub semnul 
întrebării Biblia, dar multe dintre obiecţiile lor 
au fost aduse la tăcere de către cazmaua 
arheologului. 
 
 

Descoperiri arheologice şi mesajele 
lor secrete 
 

Până în secolul al XIX.-lea, nu se ştia decât 
foarte puţin despre trecutul îndepărtat, cu 
excepţia descrierilor aflate în Biblie. Istoria 
antică părea ascunsă pentru totdeauna în 
pictogramele tainice ale hieroglifelor Egiptului. 
Deoarece nu există nimeni, nici în Egipt şi nici 
din întreaga lume, care să le poată descifra. 

 
Piatra de la Rosetta. Dar mai târziu, în 1798, 

Napoleon a condus o expediţie militară în Egipt. 
Alături de cei 38.000 de soldaţi, Napoleon a luat 
cu el o sută de oameni de artă, experţi în 
domeniul limbilor şi oameni de ştiinţă care să-l 
ajute să înţeleagă istoria acelei ţări interesante. 
Ei au văzut pretutindeni relicve ale trecutului – 
inscripţii imposibil de citit, care decorau 
monumentele şi zidurile templelor. 

Napoleon şi oamenii lui de ştiintă erau 
dornici să afle înţelesul acelor mesaje secrete 
conţinute în scrierile pictografice. Un an mai 
târziu, în 1799, a avut loc cea mai importantă 
descoperire arheologică până la data aceea. 
Unul dintre soldaţii lui Napoleon dezgropase 
ceea ce mai târziu a devenit cunoscut ca Piatra 

de la Rosetta, o piatră neagră – de 122 centimetri 
lungime şi 76 centimetri lăţime, care avea să 
dezlege taina scrierilor hieroglifice şi să 
dezvăluie secretele ascunse timp de secole. 
Piatra de la Rosetta se află acum în Muzeul 
Britanic. 

Pe această tablă de piatră, descoperită lângă 
oraşul Rosetta din zona deltei, era scris un 
decret antic, inscripţionat în trei limbi diferite: 
hieroglifică (pictografică), demotică egipteană şi 
greacă. Desigur, oamenii de ştiinta au putut 
traduce cu uşurinţă textul grecesc, dar 
hieroglifele erau necunoscute. 

Totuşi, 23 de ani mai târziu, în 1822, un 
francez tînăr strălucit, pe nume Jean Francois 
Champollion, a uimit lumea, descifrând 
hieroglifele de pe Piatra de la Rosetta. Astfel, 
vastele comori ale Egiptului antic erau acum 
deschise cercetătorilor din întreaga lume. Dar 
cel mai important lucru, istoria, multă vreme 
uitată a Egiptului, confirmă acum paginile 
Scripturii. 

Pietrele cu inscripţii confirmau în mod 
incontestabil că ceea ce spune Biblia este 
adevărat! Pe măsură ce arheologii îşi continuau 
săpăturile, descopereau tot mai multe dovezi 
care confirmau faptul că istoria Bibliei era în 
armonie cu rapoartele istorice ale civilizaţiilor 
din trecut. 

 
Arhiva guvernamentală de la Ebla. 

Descoperirile recente de la Tell Marduk au 
electrizat lumea arheologiei. Acest oraş sirian se 
numea Ebla şi fusese locuit cândva de o 
populaţie bogată şi dezvoltată, de aproape 
300.000 de locuitori. Niciodată oamenii de 
ştiinţă nu au mai fost atât de entuziasmaţi cu 
privire la o descoperire arheologică, începând de 
la ocazia descoperirii Sulurilor de la Marea 
Moartă încoace! Dar pentru cercetătorii Bibliei, 
această descoperire este chiar şi mai 
entuziasmantă. 

Într-o şcoală a scribilor de lângă palatul 
cetăţii, au fost descoperite 14.000 de tăbliţe de 
lut şi fragmente, datând cel puţin din anii 2300 
î.Hr. Era cea mai veche arhivă guvernamentală 
descoperită pâna atunci şi conţinea rapoartele 
oficiale ale regatului Ebla pentru o perioadă de 
mai bine de un secol. 

Unii istorici se îndoiau de faptul că evreii ar 
fi putut dezvolta arta scrierii în perioada lui 
Moise. Până în secolul al 19.-lea nu exista nici o 
dovadă istorică pentru atestarea acestui fapt. 
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Totuşi, tăbliţele de la Ebla şi alte descoperiri 
erau datate cu mult înainte de timpul lui Moise. 
De fapt, arheologii au descoperit o întreagă 
bibliotecă ce data cu secole înainte de naşterea 
lui Moise. 

Tăbliţele de la Ebla fac referire la istoria 
creaţiunii şi a potopului. De asemenea, sunt 
menţionate nume de persoane şi de locuri, de 
oraşe care coincid cu cele biblice: Esau, Avraam, 
Israel, Sinai şi chiar Ierusalim. 

Dar marea surpriză este menţionarea celor 
două oraşe nelegiuite - Sodoma şi Gomora. 
Înainte de descoperirea acestor table, nu era 
cunoscută nici o altă referire istorică la aceste 
oraşe, cu excepţia celei din Biblie. Prin urmare, 
erau considerate doar nişte oraşe mitologice. 
Aşadar, multe cărţi vor trebui scrise din nou, 
deoarece aceste descoperiri confirmă în mod 
real multe dintre numele geografice din acel 
timp. Unii autori vor fi nevoiţi să recunoască 
faptul că Geneza este mai mult decât un cântec 
străvechi al păstorilor şi o înşiruire de legende 
antice. Descoperirile de la Ebla şi din alte locuri 
au confirmat autenticitatea Bibliei! 

David spunea: „Temelia Cuvântului Tău este 
adevărul ...” (Psalmi 119:160) În Isaia 45:19, 
Dumnezeu spune: „Eu, Domnul, spun ce este 
adevărat, vestesc ce este drept.” 

Ei spun că cei morţi nu ne spun poveşti. Dar 
ei ne spun! Poveşti mai fascinante decât 
ficţiunea. Civilizaţii de mult uitate vorbesc din 
mormintele lor prăfuite, confirmând acurateţea 
şi credibilitatea Cuvântului Lui Dumnezeu. 
 
 

Cine a construit Babilonul? 
 

Până în secolul al 19-lea, unii cercetători au 
crezut că Babilonul fusese construit de către 
Regina Semiramida. Totuşi, în Biblie, Daniel îl 
citează pe regele Nebucadneţar, spunând: „... nu 
este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit 
eu ...?” (Daniel 4:30). Cine a spus adevărul? 

În 1899, Robert Koldewey a început 
săpăturile la vechile ruine ale Babilonului şi a 
scos la suprafaţă zeci de mii de cărămizi de 
ceramică, toate purtând pecetea regelui 
Nebucadneţar şi provenind din zidurile şi 
templele cetăţii! Arheologii din Babilon au 
descoperit de asemenea o tăbliţă scrisă cu litere 
cuneiforme, care descria realizările lui 
Nebucadneţar. Pe această tăbliţă, regele spunea: 
„Eu am consolidat zidurile de apărare ale Esagilei şi 

Babilonului şi am instaurat numele domniei mele 
pentru veşnicie.” (vezi şi Daniel 4:30) 

Biblia declară că mândrul Nebucadneţar a 
luat cuvântul, şi a zis: „Nu este acesta Babilonul cel 
mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere 
împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava 
măreţiei mele?” (Daniel 4:30) 

Înscripţia East India House, aflată în prezent 
la Londra, dedica şase coloane scrise în limba 
babiloniană pentru a descrie uriaşele proiecte de 
construcţie ale lui Nebucadneţar. Încă o dată, 
cazmaua arheologului a fost de partea 
Cuvântului Lui Dumnezeu. 
 
 

Belşaţar – legendă sau istorie? 
 

O altă taină a istoriei antice a fost absenţa lui 
Belşaţar ca domnitor al Babilonului. Biblia îl 
menţionează pe Belşaţar ca fiind conducătorul 
Babilonului care a văzut mâna misterioasă 
scriind pe peretele sălii de petrecere. A fost el 
doar o invenţie a minţii productive a lui Daniel? 
Nicidecum!! 

Nabonid, un succesor al marelui 
Nebucadneţar, îi încredinţase împărăţia fiului 
sau Belşaţar, în timp ce el se afla departe, la 
Tema, în Arabia, unde a stat zece ani. Tăbliţele 
descoperite de arheologi declară că împărăţia i-a 
fost într-adevăr încredinţată lui Belşaţar, prinţul 
moştenitor. Iată ce s-a scris: „Iar cu privire la 
Belşaţar, nobilul meu fiu, rodul trupului meu, să 
aşezaţi adorarea marii zeităţi în inima lui, ca să nu se 
lase în voia păcatului; să se bucure de bogăţia vieţii; 
şi respectul pentru marea divinitate să sălăşluiască în 
inima lui Belşaţar, favoritul meu fiu întâi născut.” – 
(Dumnezeu vorbeşte omului modern, p. 154). 

Nu este oare interesant faptul că în ultimul 
capitol al cărţii lui Daniel, putem citi: „Tu, însă, 
Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte 
cartea, până la vremea sfârşitului; Atunci mulţi o vor 
citi, şi cunoştinţa va creşte.” (Daniel 12:4). 
Cunoştinţa va creşte, nu numai în domeniul 
ştiinţei, ci va creşte şi în domeniul acurateţii 
Cuvântului Lui Dumnezeu. Cărămizile, 
cilindrele, tăbliţele şi manuscrisele scoase la 
iveală de arheologi - dovedesc că ceea ce spune 
Biblia este adevărat! 
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Profeţiile Bibliei s-au împlinit 
 

Cu toate acestea, mai există o dovadă 
convingătoare a faptului că Biblia este Cuvântul 
inspirat al Lui Dumnezeu. Este capacitatea ei de 
a prezice viitorul cu precizie. „... căci Eu sunt 
Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi 
nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit de la început 
ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este 
încă împlinit ...” (Isaia 46:9-10). Da, Dumnezeu 
dă la o parte cortina timpului şi ne oferă o 
perspectivă a viitorului, demonstrând lumii că 
Biblia nu este doar o simplă carte. Este Cartea 
Lui. 

Înainte ca Babilonul să fi ajuns în culmea 
puterii şi a gloriei, Cartea Lui Dumnezeu i-a 
prezis căderea: „Şi astfel Babilonul, podoaba 
împăraţilor, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca 
Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.” 
(Isaia 13:19) 

Biblia a prezis chiar şi împărăţia care va 
cuceri acest imperiu puternic. „... Domnul a aţâţat 
duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să 
nimicească Babilonul ...” (Ieremia 51:11). 

Atât numele celui care va conduce armatele 
împotriva Babilonului, cât şi modul exact în care 
va proceda au fost profetizate cu 150 de ani 
înainte de a se naşte. „Aşa vorbeşte Domnul către 
unsul Său, către Cir, ... să-i deschidă porţile ...” 
(Isaia 45:1) 

S-au împlinit profeţiile Bibliei? Până la 
ultima literă! În Sala Persană a Muzeului 
Britanic se află Cilindrul lui Cir - descoperit în 
ruinele Babilonului. Pe acest cilindru de lut, Cir 
îşi povesteşte cucerirea! Detaliile coincid exact! 

Biblia nu numai că a prezis distrugerea 
Babilonului, dar a adăugat: „Babilonul va ajunge 
un morman de dărâmături ... (Ieremia 51:37). Isaia 
a scris: „El nu va mai fi locuit, ... niciodată ... Ci 
fiarele pustiei îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi 
vor umplea casele ...” (Isaia 13:20-21). Numai 
Dumnezeu putea cunoaşte viitorul dinainte şi 
putea prezice cu atâtă acurateţe soarta 
puternicului Babilon. 

Exploratorul Austen H. Layard descrie 
cetatea Babilonului antic dărâmat: „Grămezi 
diforme de dărâmături acoperă o mare suprafaţă de 
pământ - o pustietate sinistră şi lipsită de viaţă. 
Bufniţele ies dintre arbuştii uscaţi, iar şacalul urât şi 
dezgustător pândeşte în gropi.” (Descoperiri 
printre Ruinele Ninivei şi Babilonului, p. 413). 

Din gloria trecută a Babilonului, nu a mai 
rămas nimic altceva decât un indicator pe 
marginea şoselei. Grămezile de ruine 
împrăştiate în locul în care a fost Babilonul antic 
sunt o dovadă sigură a inspiraţiei şi integrităţii 
Bibliei. Putem fi de acord cu profetul: „Iarba se 
usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului 
nostru rămâne în veac. (Isaia 40:8). 

Prieteni, dacă Dumnezeu poate prezice 
viitorul imperiilor antice cu precizie, cu secole 
înainte, ne putem noi îndoi, chiar şi pentru o 
clipă, de capacitatea şi înţelepciunea Lui de a 
prezice cu acurateţe viitorul nostru? Nicidecum! 

De fapt, profeţia biblică ne acordă 
privilegiul de a da la o parte cortina timpului, 
pentru a privi în viitor, prin ochii Lui 
Dumnezeu şi pentru a avea o idee cu privire la 
soluţia Lui pentru problemele care ameninţă 
supravieţuirea omului pe planeta Pământ. 
 
 

Tema centrală a Bibliei 
 

Biblia este mai mult decât o istorie demnă de 
încredere, mai mult decât o descriere a unor 
fapte corecte din punct de vedere ştiinţific, mai 
mult decât o colecţie de profeţii împlinite. Dacă 
nu ar fi astfel, nu ar fi atât de important modul 
în care este tratată de oameni. Tema Cărţii, 
miezul tuturor subiectelor ei, este raportul 
privitor la ceea ce s-a întâmplat cu mai bine de 
nouăsprezece secole în urmă, pe o colină 
stâncoasă din afara Ierusalimului. Iar ceea ce 
credem noi în legătură cu acest eveniment este 
de o importanţă crucială. Cel care a murit pe 
cruce a fost Fiul Viului Dumnezeu sau nu a fost? 
A fost El ceea ce spune Biblia că a fost sau nu? A 
fost Calvarul o fantezie sau un fapt real? Toate 
acestea au o însemnătate crucială, iar noi trebuie 
să ştim! 

Domnul Isus a spus: „Cercetaţi Scripturile, 
pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39) 
Domnul Isus Se referea la scrierile Vechiului 
Testament, deoarece Noul Testament încă nu era 
scris! Când răsfoim paginile Vechiului 
Testament, descoperim că ele profetizează cu 
privire la un Mesia care trebuia să vină şi 
descriu misiunea Lui de a iubi şi de a mântui 
omenirea. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui: 
„Apoi le-a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu 
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voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris 
despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în 
Psalmii.” (Luca 24:44). 

Vechiul Testament a profetizat despre 
Hristos, iar Noul Testament este o istorie a vieţii 
Sale. Aşa cum observaţi, întreaga Biblie este o 
revelaţie a Domnului Isus Hristos, care a venit 
să-i dezvăluie acestei planete răzvrătite, într-o 
manieră vie, cum este Tatăl ceresc cu adevărat. 
Iată de ce Biblia este numită Cuvântul viu al Lui 
Dumnezeu. 
 
 

Cartea care schimbă vieţi 
 

Probabil că cea mai puternică dovadă că 
Biblia este ceea ce pretinde, constă în puterea ei 
de a schimba viaţa. Această putere îşi are sursa 
într-o persoană unică - Domnul Isus Hristos! 
Oriunde ajunge, el are o putere uimitoare - o 
putere care schimbă viaţa, transformă caracterul 
omului, dăruieşte putere celui slab, curaj celui 
descurajat şi speranţă celui aflat pe moarte. 

În întreaga istorie, puterea Bibliei de a 
schimba viaţa omului a fost dovedită de 
nenumărate ori. Oameni cu un temperament 
aprins au fost transformaţi prin puterea Bibliei 
în oameni paşnici şi liniştiţi. Oameni imorali, 
dedaţi plăcerilor, au devenit curaţi şi puri. 
Victime ale alcoolului au fost eliberate de viciul 
lor, hoţii au încetat să mai fure, înşelătorii au 
încetat să înşele. 

Nu trebuie să căutăm prea departe astăzi, 
pentru a găsi în închisori răufăcători împietriţi 
care au fost transformaţi prin puterea Bibliei, în 
creştini plini de bucurie. Nu trebuie să căutăm 
prea departe pentru a găsi căsnicii îndreptându-
se cu paşi siguri spre divorţ, care au fost salvate 
şi umplute de o nouă iubire prin puterea Bibliei. 
Oricine citeşte Biblia cu credinţă şi în fiecare zi 
este schimbat de Cartea Lui Dumnezeu. 
Prieteni, dacă veţi citi Biblia în fiecare zi, ea va 
schimba şi viaţa voastră. 

Domnul Isus Şi-a petrecut timpul 
schimbând viaţa oamenilor - acesta este miezul 
religiei creştine. Acesta este şi subiectul central 
al Bibliei, secretul puterii ei. Domnul Isus ştia în 
ce constă puterea de a schimba viaţa oamenilor: 
„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face 
slobozi. (Ioan 8:32) 

Adevărul este cel care îi eliberează pe 
oameni - ceea ce îi transformă pe oameni! 
Adevărul este cel care face dintr-o victimă a 
alcoolului un om abstinent şi un tată iubitor. 
Adevărul este cel care îl eliberează pe 
consumatorul de droguri. 

Cu atâta confuzie care se manifestă în lumea 
de azi, pe bună dreptate, ne întrebăm: „Ce este 
adevărul?” Domnul Isus ne oferă răspunsul: 
„Cuvântul Tau este adevărul.” (Ioan 17:17) Biblia, 
Cuvântul Lui Dumnezeu, este adevărul! Puterea 
acestui Cuvânt este capabilă să schimbe inima 
bărbaţilor şi a femeilor. Totuşi, Cuvântul Lui 
Dumnezeu îi poate schimba numai pe cei care 
doresc să fie schimbaţi - cei care sunt dispuşi să-
L accepte pe Omul Cărţii, Domnul Isus Hristos. 

Milioane de vieţi au fost transformate în 
timp ce oamenii studiau Biblia. Nu există în 
lume nici o putere mai mare de a impresiona 
inima şi de a transforma viaţa. Înţelegeţi 
prieteni? Ceea ce facem cu cartea aceasta şi cum 
gândim despre ea este de o importanţă crucială. 

Ea este mai mult decât o simplă carte pe care 
o purtăm la biserică sau o expunem în casele 
noastre! Ea este mai mult decât o sursa de 
informaţii sau de îndemnuri folositoare. Prin ea 
însăşi Dumnezeu vorbeşte inimii noastre. Ea 
este scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu 
adresată copiilor Săi de pe planeta Pământ. În ea 
este conţinută secretul supravieţuirii, al fericirii 
durabile şi al păcii sufletului nostru. 

Îngăduiţi-mi să vă relatez o povestire despre 
puterea Cuvântului Lui Dumnezeu de a 
transforma viaţa omului. Cu mulţi ani în urma, 
a existat un vas numit Bounty. În 1790, 
Căpitanul Bligh şi echipajul lui au pornit din 
Anglia pentru a aduce o încărcătură de arbori de 
pâine, care urmau a fi transplantaţi în Indiile de 
Vest ca hrană ieftină pentru sclavi. Datorită 
conducerii dure a capitanului Bligh şi a 
tratamentelui aspru la care şi-a supus oamenii, 
pe corabie a avut loc o răscoală, iar Fletcher 
Christian, liderul răscoalei, l-a abandonat pe 
Bligh, alături de 18 dintre oamenii lui, pe o mică 
barcă în mijlocul oceanului. 

Planul acestora era să ajungă înapoi în 
Anglia, bazându-se pe cunoştinţele şi 
aptitudinile căpitanului Bligh. Echipajul de pe 
Bounty nu a reuşit să continue multă vreme 
călătoria. Astfel că s-au adăpostit pe o insulă 
nelocuită numită Pitcairn. Echipajul a ars 
corabia Bounty pentru a nu putea fi descoperiţi. 
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La trecerea prin Tahiti, Blight luase la bord mai 
multe femei şi copii şi câţiva băştinaşi. Când 
marinarii au învăţat să fabrice alcool, au început 
necazurile. Aceşti oameni erau ucigaşi şi 
răufăcători brutali, şi nu după mult timp, a mai 
rămas un singur bărbat, John Adams, şi mai 
multe femei şi copii. 

Rămas singur, John Adams a început să 
caute Biblia vasului Bounty, de care el îşi aduse 
aminte că-l avusese John Fletcher şi care se afla 
undeva, într-un cufăr. Era singura carte de pe 
acea insulă. A găsit-o şi a început s-o citească şi 
în timp ce citea, în viaţa lui s-a produs o 
schimbare teribilă. El a înţeles că asupra lui se 
află o responsabilitate teribilă, de a le oferi un 
viitor acelor copii. Tatăl unora era chiar fostul 
John Fletcher însăşi. A început să-i înveţe să 
scrie şi să citească şi să-i educe cum să trăiască. 
Aceşti copii au crescut ca iubitori de adevăr şi 
de ordine, devenind creştini adevăraţi. 
Transformarea întregii populaţii a insulei a atras 
atenţia vaselor care treceau pe acolo, apoi a 
guvernului Britanic şi în cele din urmă a lumii 
întregi. 

Această Biblie poate schimba şi viaţa ta, 
prietene. În timp ce studiem Biblia, acelaşi Duh 
Sfânt care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie 
Cuvântul Lui Dumnezeu cu secole în urmă, va 
transforma viaţa noastră. 

Apropiaţi-vă de Cuvântul Lui Dumnezeu 
fără prejudecăţi şi cu o credinţă simplă şi 
spuneţi: „O Doamne, arată-mi adevărul Tău, iar eu 
îl voi urma. O Doamne, dezvăluie-mi toate 
schimbările pe care trebuie să le fac în viaţa mea. O 
Doamne, doresc din toată inimă să te cunosc în 
paginile cuvântului Tău, ca pe un Mântuitor iubitor 
şi iertător, care transformă viaţa.” Da, prieteni, 
Biblia nu este doar o simplă carte - autorul ei 
este Cel care îi conferă o importanţă crucială. 
Când vom înţelege un crâmpei al caracterului 
acestui autor, credinţa noastră va deveni tot mai 
puternică. Deoarece a-L cunoaşte pe Dumnezeu, 
înseamnă a-L iubi şi a te încrede în El. 

 
Să ne rugăm ... 
 

Amin 

 
 


