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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Cum poți ști că 
Biblia este Cuvântul 
lui Dumnezeu

E imperios necesar să fii sigur de Biblie. Nu îți vei 
lămuri prea multe până când acest lucru nu îți va 
fi clarificat. 

 ■ Mântuirea ta depinde de aceasta, nu pentru 
că Biblia salvează, ci pentru că mesajul ei 
salvează (vezi 1 Petru 1:23).

 ■ Sfințirea ta depinde de aceasta pentru că Isus 
a spus că noi vom fi sfințiți prin Adevărul Lui 
(vezi Ioan 17:17).

 ■ Destoinicia ta depinde de aceasta pentru că 
Dumnezeu ți-a dat Cuvântul ca tu să poți fi un 
lucrător care să nu aibă de ce să-i fie rușine 
(vezi 2 Timotei 2:15).

 ■ Siguranța ta depinde de aceasta deoarece 
cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu te ajută 
să știi că îți vei petrece eternitatea în Prezența 
Lui (vezi 1 Ioan 5:13).

�Cuvântul�Tău,�Doamne,�dăinuiește� în�veci� în�
ceruri. (Psalmul 119: 89)

Nu este aceasta o promisiune încurajatoare? 
Cuvântul Lui dăinuie în veci. Aceasta ne spune că 

Această broșură conține mesajul lui Adrian Rogers  
Cum Să Știi Că Biblia Este Cuvântul Lui Dumnezeu 
(#1725), disponibil online accesând linkul de mai jos:

 lwf.org /products/how-you-can-be-certain-that- 
the-bible-is-the-word-of-god-1725

lwf.org/products/back-to-the-basics-series

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.
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ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/how-you-can-be-certain-that-the-bible-is-the-word-of-god-1725
https://www.lwf.org/products/back-to-the-basics-series
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putem depinde de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este 
negociabil. Biblia nu este cartea anului, este Cartea 
veacurilor! Și este sub asediu. 

Există, în adevăratul sens, o bătălie pentru 
Biblie. Sunt unii care o disprețuiesc. Ei sunt 
împotriva a tot ce susțin creștinii. Sunt unii care 
o neagă. Ei nu cred că Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Și sunt și aceia care o distorsionează. 
Ei o răstâlmăcesc spre propria lor distrugere.

Apoi sunt aceia care o disecă. Ei se apropie 
de Biblie cu propria lor prăjină de măsurat, cu 
bisturiul propriu și cu eprubeta lor; și tratează 
Biblia mai mult ca pe o carte de matematică decât 
ca pe o poveste de dragoste. Întotdeauna învață, 
dar niciodată nu ajung la cunoștința adevărului.

În cele din urmă, sunt aceia care desconsideră 
Biblia. Lucrul trist este că mulți dintre acești 
oameni pretind a fi credincioși biblici.

Vreau să vă ofer cinci argumente pentru a 
demonstra că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Acuratețea Științifică

Cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu datorită 
exactității ei științifice. Chiar așa, acuratețe 
științifică.

Cunosc că scepticii și ateii resping această 
afirmație spunând:”Dar Biblia conține erori 
științifice.” Înainte de a spune aceasta, mai bine 
s-ar asigura că ei cunosc două lucruri: mai întâi 
știința și în al doilea rând, Biblia. Majoritatea celor 
care dau această replică sunt ignoranți în ambele 
domenii.

Biblia nu este scrisă să te învețe despre știință, 
ea este scrisă pentru a te învăța despre Dumnezeu. 
S-a spus bine:”Biblia nu ne-a fost dată să ne spună 
cum merg cerurile, ci cum să mergem noi în cer.”

Nu trebuie să-ți lași creierul la 
intrare pentru a crede că Biblia 

este Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeul creației este Dumnezeul mântuirii. 
Cunoașterea creației ȘI salvarea creației sunt parte 
din lucrarea măreață a unui Dumnezeu creator, 
milos și iubitor. Știința nu Îl ia pe Dumnezeu 
prin surprindere. Nu trebuie să-ți lași creierul la 

Și nu trebuie să-ți lași 
creierul la intrare pentru 

a crede că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu.
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intrare pentru a crede că Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Din când în când știința ”recunoscută”  ar putea 
fi în dezacord cu Biblia. În 1861, o academie franceză 
de știință a printat o broșură mică ce prezenta 
cincizeci și unu de fapte științifice ”incontestabile” 
care demonstrau că Biblia era greșită. Astăzi, nu 
mai e niciun om de știință respectabil care să mai 
creadă măcar unul din așa numitele fapte.

Iată câteva realități pe care te poți baza.

ȘTIINȚA COSMOLOGIEI

Sunt anumite lucruri pe care, tu și cu mine, 
științific vorbind, le luăm ca atare. De exemplu, 
pământul este un glob și este suspendat în spațiu. 
Acest lucru nu a stat întotdeauna așa.

Egiptenii antici credeau că pământul era 
susținut de cinci stâlpi. Sofisticații greci credeau 
că pământul stătea pe spatele unui uriaș grozav 
numit Atlas.

Dacă citești scrierile sacre ale hindușilor, vei 
afla că hindușii credeau că pământul era susținut 
de spatele elefanților.

Într-o zi, cineva a pus întrebarea: ”Pe ce stau 
acei elefanți?” Și savanții au răspuns:”Pe spatele 
unei țestoase uriașe”. Apoi au întrebat:”Dar pe ce 
stă țestoasa?” Și savanții au răspuns:”Țestoasa stă 
pe un șarpe uriaș încolăcit”.

Dar acest răspuns nu a fost satisfăcător pentru 
curioșii care au pus o altă întrebare:”Dar pe ce stă 
șarpele?” ”Înoată în marea cosmică” a fost răspunsul 
învățaților. Așa că a rămas stabilit. Sau nu?

Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu ne spune 
că Dumnezeu ”spânzură�Pământul�pe�nimic” (Iov 
26:7). Cum a știut Iov că pământul atârnă în spațiu 

înaintea erei astronomiei moderne și înainte de 
călătoria în spațiu? Duhul Sfânt i-a spus.

Încă un fapt pe care îl luăm ca atare- Pământul 
este rotund. Nici aceasta nu s-a știut dintotdeauna. 

În 1492, Cristofor Columb a descoperit că 
Pământul este rotund când a navigat peste oceanul 
albastru, corect? Ei bine, să vedem ce ne spune 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Oamenii de știință din zilele lui Isaia nu 
cunoșteau topografia pământului, dar Isaia a 
spus: ”El [Dumnezeu] șade� deasupra� cercului�
pământului…”� (Isaia 40:22). Cuvântul de aici 
pentru cerc înseamnă ”un glob sau o sferă”. Cum a 
știut Isaia că Dumnezeu stătea deasupra cercului 
pământului? Prin inspirație divină.

Ce spuneți de stele? În 150 î.Hr., Hipparchus a 
numărat 1 022 stele. Câteva sute de ani mai târziu, 
Ptolemeu a descoperit că erau mai multe- 1026!

Doar 1300 de ani mai târziu, un tânăr student 
la medicină numit Galileo a inventat primul său 
telescop pentru a privi cerul. Și, făcând aceasta, 
a descoperit că erau milioane și milioane de stele 
nenumărate.

Astăzi, cu telescoapele noastre masive, 
descoperim galaxie rostogolindu-se peste galaxie, 
și stele după stele.  Știai că este estimat că sunt 
mai mult de 100 miliarde de galaxii care conțin 
douăsprezece octilioane de sori în universul nostru 
cunoscut? Cam cât ar fi un octilion? Mai mult decât 
firele de nisip de pe toate malurile mărilor.

Dacă ar fi știut acești oameni de știință ce 
spune Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi putut să scrie 
aceasta cu mult timp în urmă.

Ieremia 33:22a spune:” Ca� oștirea� cerurilor,�
care�nu�se�poate�număra�și�ca�nisipul�mării,�care�
nu� se� poate�măsura”: Niciun om niciodată nu va 
număra nisipul, cu atât mai puțin stelele!
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ȘTIINȚA BIOLOGIEI

Gândește-te la ceea ce ne învață Biblia despre 
aceste trupuri ale noastre. Psalmul 139:15-16 spune:

Trupul�meu�nu�era� ascuns�de�Tine� când�
am� fost� făcut� într-un� loc� tainic,� țesut� în�
chip�ciudat,�ca�în�adâncimile�pământului.�
Când� nu� eram� decât� un� plod� fără� chip,�
ochii�Tăi�mă�vedeau�și� în�cartea�Ta�erau�
scrise�toate�zilele�care-mi�erau�rânduite,�
mai�înainte�de�a�fi�fost�vreuna�din�ele.

Când eram în colegiu am facut cursuri despre 
anatomia și fiziologia omului. Am înțeles că toate 
procesele vieții sunt îndeplinite prin sânge.

Dar oamenii nu au știut dintotdeauna acest 
lucru. De fapt, ei aveau ideea că, dacă o persoană 
se îmbolnăvea, aceasta se întâmpla probabil pentru 
că acel om avea sânge rău. Pentru a face ca acel om 
să se simtă mai bine, doctorul apela la o procedură 
de scurgere a sângelui pacientului bolnav.  

Ai văzut vreodată un stâlp al bărbierului? Nu 
este simbolul unei bomboane mentolate. Stâlpul 
acela simbolizează bandaj și sânge. Când o persoană 
se îmbolnăvea, medicul îl/o aducea la bărbier 
care tăia acea persoană folosind instrumentele lui 
cu lame ascuțite și lăsa să îi curgă sânge într-un 
lighean ca să vadă dacă se va face bine. Părintele 
țării noastre, George Washington, a murit în acest 
fel.

Devreme, în dimineața zilei de 14 decembrie 
1799, Washington s-a trezit cu gâtul inflamat. 
Condiția lui s-a înrăutățit rapid. A fost chemat un 
doctor ca să se ocupe de situație și acesta a prescris 
o procedură de scurgere de sânge.  Washington a 
fost și mai slăbit de tratamentul acesta medical și a 
murit la 11.30 în acea noapte. 

 Dacă acești medici ar fi apelat la Cuvântul 
lui Dumnezeu, ar fi citit în Levitic 17:14:

Căci�viața�oricărui�trup�stă�în�sângele�lui,�
care�este� în�el.�De�aceea,�am�zis�copiilor�
lui�Israel:�”Să�nu�mâncați�sângele�niciunui�
trup”,�căci�viața�oricărui�trup�este�sângele�
lui;�oricine�va�mânca�din�el�va�fi�nimicit.

O altă minune medicală pe care o găsim în 
Cuvântul lui Dumnezeu este aspectul carantinei. 
Poate ai citit despre Ciuma bubonică care a 
devastat cea mai mare parte a Europei și părți din 
Asia în secolul al 14-lea. Unul din patru oameni a 
murit. 

Doctorii au încercat totul, inclusiv procedura 
de scurgere de sânge. În cele din urmă, nu știința a 
învins ciuma, ci biserica. Levitic 13:46 spune:

Câtă� vreme� va� avea� rana,� va� fi� necurat:�
este�necurat.�Să�locuiască�singur;�locuința�
lui�să�fie�afară�din�tabără.�

Acești oameni nu știau despre microbiologie 
și antibiotice; dar au descoperit că atunci când 
oamenii se izolau și aplicau metode de igienă, nu 
contactau ciuma.

Mai sunt multe lucruri pe care Cuvântul lui 
Dumnezeu le spune despre biologia și cosmologia 
Creației, dar haideți să înaintăm spre următorul 
argument cu ajutorul căruia poți ști că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu- acuratețea istorică a 
Bibliei. 
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Acuratețea Istorică

Așa cum oamenii de știință au căutat să contrazică 
Biblia, lumea este plină de istorici care au acoperit 
cu trudă munți de descoperiri arheologice pentru 
a contesta relatarea biblică a istoriei. Un exemplu 
este lingvistul și paleontologul numit Dr. Driver, 
care a căutat să conteste faptul că Moise este 
cel care a scris Pentateuhul adică Geneza, Exod, 
Levitic, Numeri și Deuteronom.

Dr. Driver a spus că era imposibil ca Moise să 
fi scris Pentateuhul. De ce? Pentru că el pretindea 
că oamenii din timpul vieții lui Moise n-ar fi știut 
să scrie.

Ani mai târziu, în Egiptul de nord, Dr. Petry și 
echipa au dezgropat niște tăblițe de lut (cunoscute 
drept Tăblițele Tel-el-Amarna). Erau scrisori 
alcătuite cu secole înainte ca Moise să se fi născut 
și conțineau înregistrări ale tranzacțiilor dintre 
oamenii din Egipt și oamenii din Palestina.

Aceste tăblițe au arătat nu numai că acea 
civilizație știa să scrie, dar și faptul că ei trimiteau 
scrisori dintr-o parte într-alta printr-un sistem 
poștal!

Încă un exemplu. Îți aduci aminte de relatarea 
despre scrierea pe zid care se găsește în capitolul 
al cincilea din Daniel?

Belșațar a găzduit un mare ospăț pentru o mie 
din domnitorii și soțiile lor. Dintr-odată, o mână 
înspăimântătoare a apărut de nicăieri și a început 

să scrie pe un perete. Regele a fost tulburat și a 
cerut ca cineva să îi interpreteze scrierea. A fost 
găsit Daniel și el a dat o tâlmăcire:

Iată însă scrierea care a fost 
scrisă:”Numărat, numărat, cântărit și 
împărțit!” Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. 
Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a 
numărat zilele domniei și i-a pus capăt. 
”Cântărit” înseamnă că ai fost cântărit 
în cumpănă și ai fost găsit ușor! Împărțit 
înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și 
dată mezilor și perșilor!”� Îndată,� Belșațar�
a�dat�poruncă�și�au�îmbrăcat�pe�Daniel�cu�
purpură,�i-au�pus�un�lănțișor�de�aur�la�gât�
și�au�dat�de�știre�că�va�avea�locul�al�treilea�
în�cârmuirea�împărăției.�(Daniel 5:25-29)

Bazându-și opinia pe scrierile babiloniene, 
istoricii afirmă că acest lucru nu s-a întâmplat 
niciodată. Potrivit scrierilor, ultimul rege al 
Babilonului nu a fost Belșațar, ci un om numit 
Nabonidus. Astfel, spun ei, Biblia greșește. Nu a 
fost nicio evidență a unui rege numit Belșațar.

Ei bine, lopețile arheologilor au continuat să-
și facă treaba. Și în 1853, a fost găsită o inscripție 
pe temelia unui templu construit de Nabonidus 
pentru zeul Ur, care spunea ”Fie ca eu, Nabonidus, 
regele Babilonului, să nu păcătuiesc împotriva ta. 
Și fie ca reverența pentru tine să locuiască în inima 
lui Belșațar, primul meu născut, fiul meu favorit”.1

S-a descoperit, din alte inscripții, că Belșațar 
și Nabonidus au fost co-regenți.  Nabonidus 
călătorea, în timp ce Belșațar stătea acasă pentru 
a conduce împărăția.

1 Halley, Henry. H. Halley's Bible Handbook: An Abbreviated Bible Com-
mentary. Zondervan Publishing, Minneapolis, Minnesota. (page 268).
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Să presupunem că acei arheologi nu ar fi 
descoperit acea ultimă tăbliță? Ar fi făcut aceasta 
Biblia mai puțin adevărată? Bineînțeles că nu. 
”Nicidecum!� Dimpotrivă,� Dumnezeu� să� fie� găsit�
adevărat� și� toți� oamenii� să� fie� găsiți�mincinoși” 
(Romani 3:4a).  Că ar fi descoperit sau nu tăblițele, 
aceasta nu ar fi schimbat adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Și apropo, aceasta ar trebui să te ajute să 
înțelegi de ce a spus Belșațar: ”că [Daniel] va�avea�
locul� al treilea� în� cârmuirea� împărăției” (Daniel 
5:29, italicele îmi aparțin).

Acum că știm că Belșațar și Nabonidus au 
fost co-regenți, se înțelege de ce Belșațar a zis că 
Daniel va fi al treilea conducător. Ce sâmbure de 
adevăr minunat ascuns în Cuvântul lui Dumnezeu!

Unitatea Minunată

Adăugând la acuratețea ei, știu că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu datorită unității ei 
minunate. De la Geneza până la Apocalipsa, Biblia 
este ca o singură carte. Și este o unitate incredibilă 
în Biblie. 

 ■ Biblia este o carte, și totuși este compusă din 
66 cărți. Sunt 39 de cărți în Vechiul Testament 
și 27 de cărți în Noul Testament.

 ■ Cuvântul lui Dumnezeu a fost scris de cel 
puțin 40 de autori diferiți pe o perioadă de 
aproximativ 1600 de ani.

 ■ Biblia a fost scrisă în aproape 13 țări diferite și 
pe 3 continente diferite.

 ■ Biblia a fost scrisă în cel puțin 3 limbi 
diferite de oameni de tot felul de profesii: 
păstori, regi, soldați, prinți, preoți, pescari, 
intelectuali, istorici, oameni de afaceri și 
muncitori de rând.

Biblia are o singură temă- mântuirea. Are un 
erou- Isus și un ticălos- Satan. Și este un singur 
scop- să-l glorifice pe Dumnezeu.

Isus a spus:”Căci�adevărat�vă�spun,�câtă�vreme�
nu�vor�trece�cerul�și�pământul,�nu�va�trece�o�iotă�
sau�o�frântură�de�slovă�din�Lege�înainte�ca�să�se�fi�
întâmplat�toate�lucrurile” (Matei 5:18). Scripturile 
sunt Cuvântul etern al lui Dumnezeu.

2 Halley, Henry. H. Halley's Bible Handbook: An Abbreviated Bible  
Commentary. Zondervan Publishing, Minneapolis, Minnesota. (page 268).
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A fost Biblia scrisă fără inspirație divină? 
Categoric nu!

Dr. R. A. Torrey oferă această ilustrație.

Să presupunem că ne hotărâm să construim în 
Washington un monument pentru cele cincizeci 
de state. Și am construi acel monument din piatră 
provenită din fiecare din cele cincizeci de state.

De exemplu, am aduce coral din Florida. Am 
aduce granit probabil din Georgia. Am aduce 
marmură din alt stat. Am aduce gips din alt stat. 
Piatră cenușie, piatră maro, piatră roșie, tot felul 
de piatră.

Apoi am tăia aceste pietre în carieră în 
forme diferite. Unele ar fi pătrate, altele ar fi 
dreptunghiulare, altele piramidale, altele de formă 
cilindrică, altele trapezoidale, iar unele ar avea 
forme necunoscute de om. 

Apoi să presupunem că toate acestea sunt 
expediate în capitala națiunii noastre. Și meșterii 
ar începe să le descarce. Și toate acele pietre s-ar 
îmbina. Nici mai multe, nici mai puține. Nicio piatră 
nu are nevoie să fie ajustată. Nicio piatră nu are 
nevoie să fie cioplită. Toate se întrepătrund și se 
îmbină. Și când se termină, este un monument 
absolut simetric, frumos.

Ai zice că totul a avut loc din întâmplare? 
Bineînțeles că nu. Ar fi absolut imposibil. Singurul 
răspuns la aceasta ar fi că a existat un maestru 
arhitect care a proiectat totul și a trimis detalii 
specifice la carieră.

Nu este aceasta adevărat? Cum poți explica 
Biblia separat de inspirația divină? Nu poți.

Biblia formează un templu frumos al adevărului 
care nu se contrazice nici teologic, nici moral, nici 
etic, nici doctrinar, nici științific, nici istoric și în 
niciun alt fel.

Singura concluzie la care pot ajunge este că 
oameni sfinți ai lui Dumnezeu au scris în timp 
ce erau mânați de Duhul Sfânt. ”Cuvântul� Tău,�
Doamne,� dăinuiește� în� veci� în� ceruri” (Psalmul 
119:89).

Biblia formează un templu 
frumos al adevărului care nu 

se contrazice nici teologic, 
nici moral, nici etic, nici 

doctrinar, nici științific, nici 
istoric și în niciun alt fel.
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Profeția Împlinită

Putem fi siguri că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu 
datorită profeției împlinite. Biblia este singura 
carte din lume care conține profeție precisă. Când 
citești profețiile Bibliei, pur și simplu rămâi mut de 
uimire.

Subiectul profețiilor este atât de vast încât 
niciodată nu aș putea să îl abordez exhaustiv. Ar 
fi ca și când aș încerca să golesc un ocean cu o 
ceașcă.

De vreme ce nu mă pot referi la toate profețiile 
în această broșură, permite-mi să mă refer la 
câteva din profețiile care îl privesc pe Domnul 
Isus- Personajul principal al Bibliei.

Sunt peste 300 de profeții precise privitoare la 
Domnul Isus Hristos în Vechiul Testament care sunt 
împlinite în Noul Testament. A spune că acestea 
s-au împlinit din întâmplare este o imposibilitate 
astronomică.

Cunosc raționamentul scepticilor care resping 
aceste profeții spunând că Isus pur și simplu a 
aranjat să împlinească aceste profeții. Într-un sens 
au dreptate. El a aranjat, dar a aranjat înainte ca să 
se fi născut.

Isus a aranjat profeția lui Mica că se va naște în 
Betleem (Mica 5:2) și că Isaia va prevesti că El se va 
naște din fecioară (Isaia 7:14).

Cu șapte sute cincizeci de ani înainte ca să 
se nască, Isus a aranjat ca profetul Isaia să scrie 

detalii complexe privind viața Sa (vezi Isaia 2:2-4;  
8:13-14;  9:6-7;  11:1-16;  28:16;   40:3-5,11; 42:1-2,6-7;   
49:6;   52:7,10,15;   53:2-12;   55:4-5; 59:20; 60:1-9; 
61:1; 62:10-11).

Domnul Isus, de asemenea, a aranjat ca 
psalmistul să scrie în Psalmul 22 despre o moarte 
prin crucificare înainte ca vreo răstignire să se fi 
întâmplat. Și apoi, a aranjat ca guvernul roman să 
Îl răstignească pe acea cruce. Isus, de asemenea, a 
aranjat să fie înmormântat în mormântul unui om 
bogat (vezi Isaia 53:9) și să fie trădat de Iuda exact 
pe treizeci de arginți (vezi Zaharia 11:12-13).

Și iată cel mai clasic aranjament dintre toate- 
Isus a aranjat ca El să învie și să iasă din mormânt a 
treia zi (vezi Psalmul 16:9-10; Matei 12:39-40, 17:22-
23,26:32; Marcu 10:32-34; Luca 9:22; Ioan 2:19).

Atât de convinși au fost cei cinci sute care au 
fost martorii învierii Lui după moartea Sa, încât 
mulți dintre ei au plătit acel adevăr cu viețile lor. 
Fără să aibă vreun câștig fizic sau material, ei au 
murit pentru Hristos fiindcă lor nu le mai era frică 
de moarte.

Pe lângă aceste lucruri, dă-mi voie să adaug că, 
în timp ce Isus a aranjat aceste profeții, cele mai 
multe dintre ele nu au fost împlinite de prietenii 
Lui, ci de dușmanii Lui- cei care aveau cel mai mare 
câștig dacă nu se împlineau profețiile. Și aceste 
profeții nu au fost împlinite doar de o persoană, ci 
de mulți oameni. Și nu s-a împlinit doar o profeție, 
ci multe. Cum explicați aceasta? Nu există nicio 
altă cale cu excepția inspirației divine.  
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Calitățile Eterne

De asemenea, atemporalitatea ei atestă originea 
divină a Bibliei. Biblia nu este cartea lunii. Este 
Cartea veacurilor.

1 Petru 1:25 spune: ”Dar� Cuvântul� Domnului�
rămâne�în�veac.�Și�acesta�este�Cuvântul�care�v-a�
fost�propovăduit�prin�Evanghelie.”

Nicio carte nu a avut parte vreodată de atâta 
opoziție cât a avut Biblia. Oamenii au râs de ea, au 
batjocorit-o, au ars-o, au ridiculizat-o și au dat legi 
împotriva ei. 

A existat chiar un timp în istoria Scoției când 
deținerea unei Biblii era o infracțiune demnă 
de moarte. De multe ori, oamenii au predicat o 
înmormântare a Bibliei. Dar singurul lucru care 
s-a întâmplat: cadavrul a supraviețuit celor care îi 
cărau sicriul. Cuvântul lui Dumnezeu a supraviețuit. 
Și este la fel de practic astăzi ca și ieri și ca mâine.

Un bărbat, o femeie sau un copil al lui Dumnezeu 
poate deschide Biblia și poate ști mai multe despre 
ce se întâmplă în lumea din zilele noastre decât 
toate canalele media și politicienii puși laolaltă. 

Puterea Care 
Schimbă Viața

Iată motivul suprem pentru care cred că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Are puterea de a schimba 
viața!

Am predicat Biblia destul timp ca să știu că nu 
se aseamănă cu nicio altă carte. Citim alte cărți, 
dar Biblia ne citește pe noi. 

Evrei 4:12 spune:

Căci� Cuvântul� lui� Dumnezeu� este� viu� și�
lucrător,� mai� tăietor� decât� orice� sabie�
cu� două� tăișuri:� pătrunde� până� acolo� că�
desparte� sufletul� și� duhul,� încheieturile�
și� măduva,� judecă� simțirile� și� gândurile�
inimii.

Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, 
fiindcă ea este dinamita lui Dumnezeu. Cuvântul 
lui este ca o sabie. Este ca sămânța. Este ca pâinea. 
Este ca ciocanul care sparge stânca în bucăți.

Nu vei putea fi salvat și nu vei ajuta pe nimeni 
altcineva să fie salvat în afara Cuvântului lui 
Dumnezeu. 1 Petru 1:23 spune:”Ați� fost� născuți�
din�nou�nu�dintr-o� sămânță� care� poate� putrezi,�
ci�dintr-una�care�nu�poate�putrezi,�prin�Cuvântul�
lui� Dumnezeu� care� este� viu� și� care� rămâne� în�
veac.” Evanghelia lui Hristos îi salvează pe păcătoși. 
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Dar Biblia nu este salvatoare doar pentru 
păcătoși, este sfințitoare pentru cei sfinți. Știi ce 
mă păstrează să înaintez? Nu ceea ce simt. Ci ceea 
ce știu. Isus a spus: ”Sfințește-I�prin�adevărul�Tău:�
Cuvântul�Tău�este�adevărul” (Ioan 17:17).

Niciodată nu vei crește și nu vei deveni puternic 
până când nu începi să te hrănești cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. 1 Petru 2:2 spune: ”Ca� niște� prunci�
născuți�de�curând,�să�doriți�laptele�duhovnicesc�și�
curat,�pentru�ca�prin�el�să�creșteți�spre�mântuire”.

Cuvântul lui Dumnezeu este, de asemenea, 
suficient pentru cel care suferă. Am văzut oameni 
în chinuri severe, încercări, dureri și agonie. Și 
în timp ce erau în mijlocul acestora, i-am văzut 
cum se duc la Cuvântul lui Dumnezeu și găsesc 
mângâiere- o mângâiere pe care nu ar găsi- o în 
nicun alt loc sau în niciun alt mod. 

Am predicat Biblia destul 
timp ca să știu că nu se 
aseamănă  cu nicio altă 

carte. Citim alte cărți, dar 
Biblia ne citește pe noi. 

Traversând apele reci ale morții, ei au fost 
încurajați de adevărul Lui. Închizând ochii pentru 
somnul morții, ei și-au aplecat capul pe perna 
Cuvântului lui Dumnezeu. L-au ținut la piept când 
au avut nevoie de ajutor și putere pentru că este 
putere în Cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile 
din Cuvântul lui Dumnezeu. 

În încheiere, Cuvântul lui Dumnezeu este 
îndestulător savantului. Poți studia și tot studia 
Biblia, dar niciodată nu-i vei pătrunde adâncimile. 
Niciodată nu-i vei atinge cele mai înalte culmi. 
Cuvântul lui Dumnezeu este o continuă primăvară. 
Este un ocean fără fund. Este un vârf luminat de 
soare la care nu vei ajunge niciodată.

”Cine�a�cunoscut�gândul�Domnului?�Sau�cine�
a�fost�sfetnicul�Lui?” (Romani 11:34). Câteodată am 
impresia că ating doar marginile Cuvântului lui 
Dumnezeu.  Mai sunt atâtea de înțeles- cu atât mai 
mult de învățat.

Cineva a spus, cu privire la Biblie, că este atât de 
maiestuoasă în profunzime încât savanții pot înota 
și niciodată nu îi ating adâncul, și totuși minunat 
de accesibilă  încât un prunc poate veni să bea fără 
teama de a se îneca.

Acesta este Cuvântul sfânt și prețios al lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaște-l. 
Crede-l. Este adevărat.

LECTURĂ SUGERATĂ PENTRU  
STUDIU SUPLIMENTAR:

1. Mărturii care cer un verdict, Josh McDowell, editura 

Societatea Misionară Română, 1992 

2. Manual Biblic, Un comentariu biblic abreviat, Henry 

Halley,  Editura Door of Hope, 1995) 

3. Thomas, W. H. Griffith. How We Got Our Bible. Dallas 

Seminary Press, Dallas, Texas.



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu� este� niciun�
om� neprihănit,� niciunul� măcar” (Romani 3:10). 
”Căci� toți� au� păcătuit� și� sunt� lipsiți� de� slava� lui�
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă� plata� păcatului� este�
moartea�(separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu),�dar�darul�fără�plată�al�lui�Dumnezeu�
este�viața�veșnică�în�Isus�Hristos,�Domnul�nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El�ne-a�mântuit�nu�pentru�faptele�făcute�de�
noi�în�neprihănire,�ci�pentru�îndurarea�Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”...�nu�prin�fapte,�ca�să�nu�se�laude�
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar� Dumnezeu� Își� arată� dragostea� față� de� noi�
prin� faptul� că,� pe� când� eram� noi� încă� păcătoși,�
Hristos�a�murit�pentru�noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede�în�
Domnul�Isus�și�vei�fi�mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul�fără�plată�al�lui�Dumnezeu�este�viața�
veșnică�în�Isus�Hristos,�Domnul�nostru” (Romani 
6:23). ”În�nimeni�altul�nu�este�mântuire,�căci�nu�
este� sub� cer� niciun� alt� Nume� dat� oamenilor� în�
care�trebuie�să�fim�mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.

PUTEȚI GĂSI RĂSPUNSURI ȘI  ÎNCURAJARE
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