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Prefaţă

Această carte este cel de-al doilea volum al unei trilogii. Primul volum 
al seriei „Să citim biblia“, şi-a propus să ofere un plan pentru lectu-
rarea Bibliei, care ar putea ajuta cititorul să înţeleagă care este su-

biectul Bibliei: adică ce are Biblie de spus despre sine. Este cert că acest prim 
pas este esenţial înainte de a trece mai departe şi a estima valoare scrierii sau 
direcţia spre care aceasta se îndreaptă. 

Acest al doilea volum va porni de la premisa că cititorul este capabil să 
manipuleze Biblia şi îi va prezenta motive temeinice pentru a crede că aceas-
tă scriere este de fapt Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oameni prin inspira-
ţie divină. Odată ce cititorul a fost convins de acest adevăr, el îţi poate sati-
sface nerăbdarea de a afla care este esenţa învăţăturilor Bibliei, în cel de-al 
treilea volum, care va prezenta mesajul Cărţii din perspectiva cuiva care a 
avut bucuria de a afla tâlcul scrierii, chiar de la origine începând. 

Aceste trei volume se află într-o relaţie de interdependenţă şi astfel, Biblia 
nu poate fi citită fără a întrezări ceva din învăţăturile transmise, la fel cum nu 
poate fi citită fără a se resimţi autoritatea divină presărată în tot ansamblul 
ei. Primul volum bătătoreşte calea pentru cele ce îi urmează, în timp ce se 
poate ca pentru unii acest prim volum poate fi mai mult decât suficient pen-
tru a cunoaşte Biblia. Însă, mai sunt multe de învăţat în afară acestui prim 
volum şi există mai multe posibilităţi de a stabili puncte de referinţă. 

Prezentul volum este în mare parte independent. Aceia care au studiat 
cursul despre lecturarea Bibliei vor putea folosi acest al doilea volum pen-
tru a aprofunda cunoştinţele dobândite. Cei care nu au găsit încă suficiente 
motive pentru a citi Biblia, pot găsi în acest volum care supune discuţiei au-
toritatea lui Dumnezeu exprimată în Biblie, un motiv în plus pentru a începe 
studiul Bibliei. Primul volum a început cu propunerea „Să îi acordăm acestei 
Cărţi o şansă . Să vedem ce are ea de spus şi să judecăm singuri apoi“. Acest 
al doilea volum ne spune în rândurile de început: „ Permiteţi-mi să vă arăt 
cât de adevărată şi cât de importantă este Biblia. Nu ar trebui să o citeşti şi tu 
acum?“. Primul sfat se adresează cititorului imparţial care va aştepta până 
la ultimul capitol pentru a descoperi soluţia misterului. Al doilea sfat este 
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mai acceptabil pentru acel cititor aventuros, care trebuie să citească ultimul 
capitol înainte de a se preocupa de restul cărţii. 

Mai este ceva de adăugat pentru cel de-al doilea sfat, deoarece şi nouă ni 
se poate întâmpla să dovedim aceeaşi nerăbdare uneori. Chiar şi Isus a oferit 
o astfel e metodă de cunoaştere, spunându-le discipolilor săi: „Dacă nu, cre-
deţi măcar datorită lucrărilor înseşi. “

A.D.Norris 
York

Prefaţa celei de-a doua ediţii
A fost imposibil a se evita o reeditare a acestui volum, exemplarele primei 

ediţii fiind prea curând epuizate. Nici o lucrarea a omului nu poate rezista 
timp de decenii fără ca autorul să nu conştientizeze imperfecţiunea lucrării 
sale. Aş fi dorit să aduc îmbunătăţirile necesare acestei ediţii, însă aveam de 
ales între publicarea volumului cu cele câteva modificări sau o rescrierea a 
lui în întregime, care ar fi putut să întârzie prea mult din cauza lipsei timpu-
lui necesar. Autorul consideră însă că Dumnezeu va continua să folosească 
această lucrare în slujba Sa, în ciuda micilor imperfecţiuni pe care le conţine. 
Poziţia autorului rămâne însă neschimbată, iar greşelile minore nu trebuie să 
ciuntească din valoare intrinsecă a lucrării în sine. 

A.D.Norris 
North Cave, Yorkshire, 1971



v

Cuprins 

 I. Introducere .................................................................................................. 1

 2.	Ce	înseamnă	„a	crede“ .............................................................................. 4

 3. Ce spune Biblia despre sine ....................................................................... 6

 4. Învierea lui Isus Cristos .............................................................................. 12

 5. Învierea lui Isus Cristos ..............................................................................19

  Relatările	referitoare	la	Înviere ................................................................ 28

 6.	Consecinţele	Învierii ..................................................................................32

 7.	Împlinirea	profeţiei .................................................................................. 39

 8.	Detaliile	mărunte ...................................................................................... 56

 9. Istorie ......................................................................................................... 71

 10.	Ştiinţa ........................................................................................................ 80

 11.	Urmări ....................................................................................................... 86

 12.	Papirusurile	de	la	Marea	Moartă ............................................................. 89



vi



1

I. Introducere

În timpul unei discuţii pe temă religioasă, autorul cărţii a încercat să citeze 
câteva cuvinte rostite de Isus în Evanghelii, pentru a demonstra unul din 
punctele sale de vedere. Oponentul său a obiectat: „ Nu poţi lua fiecare 

cuvânt al Bibliei în sens literal“, a spus el; „Cele două poveşti din Geneza, 
cea a Creaţiei şi cea despre Arca lui Noe sunt pure invenţii. “ După câteva 
clipe, scriitorul a sugerat că deşi aceste cuvinte pot fi adevărate sau false, 
ele nu au totuşi legătură cu subiectul în discuţie. Obiecţia a fost respinsă, 
urmând ca problema să fie analizată cu mai multă profunzime. Oponentul a 
fost invitat să studieze mărturiile scrise oferindu-i-se o Biblie, pe care a refu-
zat-o. În schimb, el a întocmit un text pentru instruirea pastorilor, şi a reuşit, 
cu ajutorul autorului acestei cărţi, să regăsească afirmaţiile pe care le făcuse 
în indexul acestui manual. 

Există două morale ale acestei poveşti. Una dintre ele, absolut necesară, 
este aceea că înainte de orice ar trebui să ne asigurăm că aceia care obiec-
tează autoritatea Bibliei cunosc în profunzime bazele celor susţinute, şi nu 
sunt nicidecum persoane îndoctrinate cu cunoştinţe vagi. A doua morală 
este că trebuie să ne păstrăm mereu concentrarea. Oponentul despre care 
se vorbeşte a fost incapabil să înveţe ceva pozitiv despre adevărul Bibliei, 
deoarece cineva i-a spus la un moment dat despre discrepanţe întâlnite la 
nivelul relatărilor Bibliei, fiind astfel educat să îi infecteze şi pe alţi oameni 
cu scepticismul său. 

Cazul său nu este nicidecum unic. Există numeroase persoane care ştiu 
mai mult despre dificultăţile pe care le ridică Biblia decât aceia care au fost 
educaţi să identifice dovezi elementare ale autorităţii lui Dumnezeu presă-
rate în Biblie. Aceasta este o situaţie fără precedent. Nimănui nu îi pasă dacă 
vreun istoric a fost surprins făcând greşeli pe subiectul unor evenimente mi-
nore, deoarece a greşi e omeneşte, şi astfel de greşeli se pot strecura în orice 
muncă şi sunt de aşteptat. Ele pot fi notate şi lăsate de-o parte pentru mo-
ment. Dar astfel de probleme nesemnificative capătă proporţii atunci când 
este vorba de Biblie, tocmai pentru că această Carte are pretenţii mai mari 
atât de la sine cât şi de la cei ce o lecturează. 
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Dacă Biblia nu se pretinde a fi de inspiraţie divină, atunci greşelile dispar, 
dar dacă dimpotrivă, Biblia îşi proclamă originea, ea nu se va mai preocupa 
de asemenea probleme minore. Dacă natura divină a Bibliei poate fi demons-
trată cu preţul vieţii, atunci nici o contestaţie de ordin minor nu poate afecta 
adevărul exprimat, dezacordurile putând deveni subiecte ce ne pot ajuta să 
decidem exact cât de departe se extinde adevărul Bibliei. 

Aşadar, astfel de obiecţii ar trebui lăsate de-o parte chiar de la începutul 
muncii noastre. Mai întâi de toate ar trebui să ne dăm seama dacă există mo-
tive pentru a crede că Biblia a fost scrisă prin inspiraţie divină. Dacă aceste 
dovezi nu există, obiecţiile pe care le aduceţi sunt dezinteresate, dar dacă 
există inspiraţie de natură divină în Biblie, putem folosi aceste obiecţii pen-
tru a vedea în ce proporţie trebuie recunoscută această inspiraţie. 

Acelaşi lucru se aplică şi în cazul dificultăţilor ridicate de vechimea docu-
mentelor, datele când au fost ele scrise, diferenţele dintre diferite manuscri-
se. Ar trebui însă să rezistăm acestei diversiuni pentru moment: Să încercăm 
în schimb să vedem dacă Biblia, aşa cum ne-a parvenit ea în prezent, ara-
tă semne ale inspiraţiei de ordin divin. Dacă răspunsul este negativ, atunci 
probleme legate de perioada istorică când a fost ea scrisă sau originea cărţii 
devin interese de prim ordin pentru un anticar şi nu pentru noi. În schimb, 
dacă această carte demonstrează origini de natură divină, ne vom mulţumi 
cu acest aspect, urmând să continuăm şi cu analiza unor probleme secunda-
re, dacă este necesar. 

Acest fapt nu înseamnă că ne eschivăm de la dificultăţi ci că punem difi-
cultăţile acolo unde le este locul şi că demonstrăm un simţ just al proporţiei. 
Se poate spune că scrierea Evangheliei înainte sau după căderea Ierusalimu-
lui (70 d.Hr.) poate modifica în mod semnificativ sensul profeţiilor pe care 
Cartea le conţine. Acest fapt nu este îndoielnic, însă noi putem urmări calea 
naturală de înţelegere a inspiraţiei Bibliei, lăsând la o parte această proble-
mă pentru moment. După ce vom fi descoperit motivele copleşitoare care 
dovedesc că această carte este într-adevăr inspirată de Dumnezeu, astfel de 
probleme referitoare la datarea istorică a scrierii vor dispărea. 

Există motive pentru a crede adevărul propovăduit de Evanghelie, baza-
te pe fapte atât de clare şi indiscutabile, încât oricine este obligat să accepte 
premisele de la care pornim; dovezi care nu depind de datări istorice, dife-
renţe minore apărute în urma transmiterii textului sau încrederea în sursele 
acestor scrieri. Este posibil să atacăm în forţă justificarea necredinţei, care 
îşi dezvăluie armele neînsemnate. O dată ce atacul a fost dezlănţuit, spiritul 
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necredinţei va fi zdrobit iar pereţii fără temelie se vor prăbuşi. 
Este remarcabil cum evoluţia necredinţei s-a bazat nu neapărat pe dis-

trugerea argumentelor credinţei ci pe completa lor ignorare. Mulţi apărători 
ai credinţei au fost izgoniţi din fortăreaţa credinţei prin felurite argumente, 
urmând ca mai apoi confruntările şovăielnice să fie proclamate drept trium-
furi ale spiritului modern. 

Astfel, motivele solide pentru încrederea în realizarea profeţiilor Vechiu-
lui şi Noului Testament au fost îndepărtate, nu prin demonstrarea invalidi-
tăţii lor – deoarece ar fi fost probabil imposibil – ci prin declararea lipsei lor 
de valoare sau chiar a incorectitudinii lor. Profeţii au fost, din cele ce le-am 
învăţat, nu cei ce pretindeau că pot citi viitorul în stele, ci învăţători care pro-
povăduiau contemporanilor lor adevărul pe care îl deţineau despre Dumne-
zeu – o afirmaţie suficient de adevărată (deoarece ei au făcut profeţii despre 
Dumnezeu) pentru a umbri minciuna din spate. Profeţii au prezis fapte ale 
viitorului fără ruşine şi detaliat, dar nu pentru oamenii acelor timpuri ci pen-
tru noi, oamenii acestor zile. 

Dovezile de netăgăduit ale Învierii Corpului lui Isus au fost părăsite de 
aceia pe care filosofiile dezvoltate în timp de sute de ani i-au făcut să consi-
dere imposibilă Reînvierea trupului, ca să nu mai vorbim de „învierea spiri-
tului“. Interesele celor slabi au fost deviate şi au ajuns „experienţe interioa-
re“ care au putere de convingere doar pentru ei înşişi. 

Deţinătorii inspiraţiei divine şi a adevărului creştin trebuie să recâştige 
poziţia Apostolilor în faţa argumentelor necredincioşilor şi să le demonstreze 
contrariul prin argumente ce reflecta realitatea istorică. Isus s-a ridicat din 
mormânt pentru ca aşa stătea scris în Scripturi şi pentru că există un martor 
ocular de care nu ne putem îndoi. Vom reveni asupra acestei teme ulterior, 
dar o menţionăm aici pentru a fixa prima piatră de temelie a tezei noastre. 
Biblia trebuie să fie crezută din motive accesibile fiecărei fiinţe înzestrată cu 
raţiune. O dată ce argumentele au fost prezentate, vom crede sau nu în func-
ţie de verdictul judecăţii. 
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Trebuie explicat şi acest fapt înainte de a continua dezbaterea noas-
tră, deoarece mulţi oameni şi-au format deja propriul punct de ve-
dere asupra celor credibile şi incredibile. Dacă astfel de prejudecăţi 

vor exista şi după parcurgerea acestui capitol, argumentele noastre nu vor 
putea fi auzite. Unii credincioşi de modă veche consideră că fiecare cuvânt 
al Bibliei are un sens literal şi trebuie luat şi respectat ca atare, fără analiză 
suplimentară. Nu am întâlnit până acum o astfel de persoană şi mare ar fi 
mirarea de a cunoaşte una care să considere drept adevărată, în sensul lite-
ral, povestea femeii aşezată peste şapte dealuri1. 

Pe de altă parte, unii falşi credincioşi contemporani îşi acordă autoritatea 
de a schimba radical înţelesul unor relatări ale Bibliei, ce deranjează prin 
mesajul transmis. Vor fi mulţi cei ce îl vor urma pe Paulus2 şi vor citi poveste 
despre Hrănirea celor cinci mii3 în următorul fel: dintre cei ce îl urmau pe 
Isus erau şi aceia care nu aveau de mâncare dar şi aceia care aveau prea mul-
tă, însă aceştia din urmă erau egoişti şi nu împărţeau cu cei înfometaţi. Isus 
a chemat atunci un băieţel şi l-a rugat să împartă pâinile şi peştele lui cu alţi 
câţiva oameni. Atunci cei egoişti s-au ruşinat de răutatea lor, au împărţit şi ei 
cu restul şi astfel, toată lumea a fost fericită. 

Nu este nevoie să spunem că nu avem nevoie de nici unul dintre credin-
cioşii portretizaţi în rândurile de mai sus. Primul nu s-ar putea face crezut 
în niciun sistem de judecată, pe când al doilea nu are nevoie de nici o do-
vadă. Primul face din Biblie ceea ce este – o colecţie de poveşti imposibil de 
înţeles, pe când al doilea nu are nevoie de Biblie, atât timp cât poate reface 
fiecare dintre poveştile acesteia, astfel încât morala să deservească interesele 
proprii. 

Aceste exemple ne vor înarma cu perspectiva necesară. A crede Biblia în-
seamnă a accepta ceea ce cartea are de spus despre sine. Dacă Biblia prezintă 

1  Apocalipsa 17.9
2  „Viaţa lui Isus“ (1828)
3  Ioan 6.5-13, etc.
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un eveniment, spre exemplu Potopul4, ca fiind unul adevărat, atunci aşa tre-
buie să îl şi judecăm. Dacă însă ni se prezintă o parte a evenimentului ca 
fiind o prezicere a viitorului, cum a fost şi interpretarea viziunilor lui Na-
bucodonosor5, vom accepta cele scrise ca fiind profeţie a viitorului. Atunci 
când citim despre o poveste cu tâlc, precum cea a Tânărului plecat într-o ţară 
îndepărtată6, nu vom avea nevoie decât să cunoaştem semnificaţia lecţiei ce 
se desprinde de aici, nefiind important dacă personajele sau locurile despre 
care am citit au existat sau nu. 

De asemenea, vom dori ca cititorii acestui cărţi să accepte istoria prezen-
tată în Biblie ca fiind adevărată, dar nu ne vom aştepta ca ei să creadă că toa-
te personajele ce apar în Biblie au primit inspiraţia divină şi au propovăduit 
Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că toţi cei care au participat la scrierea 
Bibliei au primit inspiraţie divină, însă aceia la care scrierile se referă se poa-
te să fi fost credincioşi, atei sau indiferenţi în faţa lui Dumnezeu. Afirmaţia 
„Dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, pentru că în 
ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit“7 este adevărată deoarece 
Dumnezeu ne spune acest lucru. Pe de altă parte afirmaţie „Nu veţi muri 
nicidecum“8 este falsă, deoarece ea a fost rostită de către şarpe. 

Credinţa înseamnă mult mai mult decât atât. A crede Biblia nu înseamnă 
doar a crede că Biblia este adevărată. A crede Biblia înseamnă a avea în-
credere în ceea ce spune ea şi a ne reorganiza vieţile conform învăţăturilor 
cuprinse în această carte. Toate enumerate mai sus sunt înţelesurile cuvân-
tului „Încredere“, sinonim cu „Credinţă“, cuvânt atât de batjocorit de cei ne-
credincioşi. Credinţa în Biblie recunoaşte originea divină a scrierii, conform 
dovezilor dictate şi de raţiune, şi merge până la observarea consecinţelor 
acestei credinţe. Acest subiect ne va preocupa însă în viitor. Pentru moment 
ne vom concentra asupra clădirii fundaţiilor încrederii. 

4  Geneza 6-8
5  Daniel 2
6  Luca 19.11-27
7  Geneza 2.17
8  Geneza 3.4
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Ceea ce Biblia spune despre sine nu constituie o dovadă a inspiraţiei 
divine, însă ne va indica ce anume trebuie să ne propunem să dove-
dim. Vom afla de asemenea cât de departe trebuie să mergem pentru 

a căuta dovezi în acest sens. 
Mai întâi de toate, nu vom încerca să imputăm Bibliei nimic din ceea 

ce ea nu este. Cartea se proclamă ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Această 
distincţie diferenţiază de la bun început această scriere de alte lucrări ce se 
consideră de inspiraţie divină. Aceia ce se vor generoşi cu inspiraţia de ordin 
divin şi o atribuie poeţilor, fac acest fapt fără ca poeţii în cauză să se consi-
dere inspiraţi. La fel, aceia care găsesc mesaje divine în piramida lui Keops 
trebuie să recunoască că acest monument masonic nu a avut niciodată astfel 
de pretenţii. 

Biblia însă are un altfel de statut. „Autorii“ săi sunt indivizi extrem de 
modeşti. Iată cum se prezintă Moise în Exodul: „Niciodată nu am fost un 
vorbitor bun, nici în trecut, nici chiar acum când ai venit robului Tău, am 
vorbirea şi limba încurcată“1. Ieremia are o părere depreciativă despre sine 
„Ah! Stăpâne, Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil“2. 
În timp ce medita la misiunea sa, Isaia se plânge: „Vai de mine! Sunt pier-
dut! Căci sunt un om cu buze necurate, şi trăiesc în mijlocul unui popor tot 
cu buze necurate“3. Apostolul Pavel recunoaşte că nu poate fi unul dintre 
Apostoli deoarece a prigonit Biserica Domnului.4

Aceşti autori devin însă cu totul alţi oameni atunci când ceea ce numesc 
ei Cuvântul lui Dumnezeu se află pe buzele lor. Sfiosul Moise împreună cu 
fratele său Aron se înfăţişează regelui care oprima poporul şi îl ameninţa că 
va ieşi din legea Domnului dacă nu acceptă să se îndrepte.5 Ieremia cel mo-

1  Exodul 4.10
2  Ieremia 1.6
3  Isaia 6.5
4  1 Corinteni 15.9
5  Exodul 4.22-23, şi capitolul 2, etc.
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dest încearcă să evite discuţiile despre Cuvântul dat de Dumnezeu, găsind 
că mesajul divin este prea puternic pentru el: „dacă mă gândesc să nu mai 
amintesc de El şi să nu mai vorbesc în numele Lui, iată că în inima mea este 
ca un foc mistuitor, un foc închis în oasele mele. Caut să-l opresc dar nu 
pot“6. Isaia cel purificat este martor al imperiilor bune şi rele, conducând 
profeţii prin astfel de cuvinte: „Astfel a grăit Domnul“; „Ascultaţi Cuvântul 
Domnului“; „Cuvântul Domnului s-a pogorât asupra mea.“ Pavel cel ruşinat 
grăieşte astfel în epistolele sale: „Dacă cineva crede că este profet sau este 
înzestrat duhovniceşte, trebuie să-şi dea seama că ceea ce vă scriu este o 
pruncă a Domnului.“7

Astfel de afirmaţii sunt numeroase, însă ele nu se limitează la ceea ce fie-
care scriitor al Bibliei spune despre sine. Există o strânsă relaţie de prietenie 
între toţi scriitorii Bibliei şi ei susţin inspiraţia divină nu doar pentru cazul 
lor ci şi pentru ceilalţi scriitori care au participat la scrierea Cărţii.

Cărţile Vechiului Testament se sprijină reciproc. În cartea lui Iosua se vor-1. 
beşte despre Legea lui Moise ca despre poruncile lui Dumnezeu, Legi pe 
care Iosua şi toţi ceilalţi oameni trebuie să le respecte: „Cartea aceasta 
a Legii să nu se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi şi noapte, 
veghind astfel încât să poţi împlini tot ce este scris în ea, căci atunci vei 
izbândi oriunde vei merge şi vei prospera!“8. Cartea Judecătorilor învinu-
ieşte oamenii care, în ciuda avertismentelor lui Dumnezeu din Cartea lui 
Moise, nu au reuşit să scoată toţi oamenii de pe Tărâmul Făgăduit.9 Atunci 
când profetul Samuel învăţa poporul despre cum trebuie să se comporte 
noul lor rege, „felul regatului“ pe care îl propovăduia el era fără urmă de 
dubiu acelaşi care îi fusese prezentat şi lui în Deuteronomul.10

Regele David îl sfătuieşte pe fiul său Solomon să păstreze şi să res-
pecte toate Legile lui Moise.11 Ezechiel aflat în exil vorbeşte în cele mai 
frumoase cuvinte despre Noe, Daniel şi Iov12 şi despre Ieremia în casa lui 

6  Ieremia 20.7-9
7  1 Corinteni 14.37
8  Iosua 1.5-10
9  Judecători 2.1-4
10  Deuteronomul 17.14
11  1 Împăraţi 2.3
12  Ezechiel 14.14, 20
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Moise şi Samuel.13 Profetul Daniel atribuie nenorocirile abătute asupra 
poporului nerespectării Legii lui Moise şi ştie că răul pe care oamenii l-au 
suferit este acela pe care Legea îl prevestise;14 el deţine profeţia lui Iere-
mia pe care o numeşte „cuvântul lui Dumnezeu“, astfel încât să-i poată 
cere lui Dumnezeu îndeplinirea profeţiilor lui Ieremia pentru popor.15

Noul Testament constituie o mărturie perpetuă a Vechiului Testament. 2. 
Analiza individuală a pasajelor, fără a face referinţe la Vechiul Testament, 
poate induce în eroare, deoarece se poate ajunge la concluzia ca autori-
tatea divină este prezentă doar din loc în loc, deşi autoritatea divină din 
vechile Scripturi este transparentă şi în Noul Testament. Cuvintele atri-
buite lui Isus (pe bună dreptate) ne spun că „Scriptura nu poate fi anu-
lată“; că „Nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată 
din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile“ şi că însuşi Moise a scris 
despre El16. 

Există alte două pasaje celebre în Epistole care demonstrează acelaşi 
lucru: „Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care-ţi pot da înţelepciu-
nea ce duce la mântuire prin credinţa în Isus Cristos. Toată Scriptura este 
inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, 
pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate“17 – cuvinte rostite de Pa-
vel ; şi „Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nici o profeţie din Scriptură 
nu s-a născut din imaginaţia cuiva“18 – aceste cuvinte au fost rostite de 
Petru. 

Într-adevăr, atât de copleşitoare este mărturia Noului Testament pen-
tru Vechiul Testament, încât acela care crede cu adevărat în inspiraţia de 
ordin divin a Noului Testament nu are cum să se îndoiască de aceeaşi 
origine divină şi în cazul Vechiului Testament. Dacă ne-am declara mul-
ţumiţi de perspectiva pe care o are cititorul asupra Noului Testament, am 
putea trece la anticiparea subiectului de care se va preocupa capitolul 
următor, considerând astfel subiectul inspiraţiei divine închis. Nu este 
acesta scopul nostru, însă. Dacă autoritatea Noului Testament nu este 

13  Ieremia 15
14  Daniel 9.11
15  Daniel 9.2
16  Ioan 5.46 şi 10.35; Matei 5.18
17  2 Timotei 3.15-16
18  2 Petru 1.20
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acceptată în mod rezonabil, ne putem considera săraci în tentativa de a 
face legături între Noul şi Vechiul Testament. Aceia care acceptă Noul 
Testament din motive pur sentimentale adeseori resping Vechiul Testa-
ment deoarece acesta jigneşte sentimentele; nu trebuie aşadar să ne aba-
tem de la calea noastră şi să ignorăm aspectele cu adevărat importante 
ale Bibliei. 

Cărţile Noului Testament servesc drept dovadă una alteia. Mai întâi, 3. 
Evanghelia lui Ioan îl reprezintă pe Isus spunându-le discipolilor săi 
că „Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul“19 precum şi în alte 
Evanghelii este evident că Apostolii erau călăuziţi de acelaşi duh.20 În al 
doilea rând, Pavel ne prezintă un pasaj uimitor: „Căci Scriptura spune: Să 
nu legi gura boului în timp ce treieră grâul“ şi „Vrednic este lucrătorul de 
plata lui“21, unde primul dintre citate este din Vechiul Testament, iar al 
doilea din Evanghelia lui Luca. În al treilea rând, cea de-a doua Epistolă 
a lui Petru clasează toate epistolele lui Pavel ca fiind Scripturile Vechiului 
Testament. În al patrulea rând, epistola lui Iuda le spune cititorilor cuvin-
te care se regăsesc atât la Petru cât şi la Pavel. 22

Revenim pentru a spune din nou că o simplă enumerare a incidente-
lor oferă o impresie greşită asupra dovezilor. Există o legătură constantă 
între citate şi aluzii între scriitori. Ochiul experimentat poate surprinde în 
prima şi cea mai scurtă epistolă a lui Petru23 douăsprezece aluzii diferite 
la cuvintele lui Isus Cristos din Evanghelii. Nici epistolele lui Pavel nu 
sunt mai prejos.

Nimic din cele de mai sus nu dovedeşte însă că Biblia este o scriere de 
inspiraţie divină. Dar acesta este chiar rezultatul unei lucrări de inspiraţie 
divină. Ar fi greu să păstrăm inspiraţia divină fără materialul scris la fel cum 
ar fi la fel de greu ca o astfel de carte să fie scrisă în lipsa inspiraţiei divine. 
Cu toate acestea, oamenii consideră că pot dovedi discrepanţele dintre di-
verşi autori ai Bibliei, ce au scris pe aceeaşi temă, diferenţe pe care scriitorii 
Scripturilor trebuie să nu le fi remarcat. Chiar şi atunci când Noul Testament 
impune modificări ale legilor date pentru prima oară Israelului, nu există 
19  Ioan 16.13
20  Faptele apostolilor 2; 6.10; 13.2, 4
21  1 Timotei 5.18 – Luca 10.7
22  Iuda 17-18; 2 Petru 3.1-3 şi 1 Timotei 4.1; 2 Timotei 3.1
23  Vezi capitolul 8, pp. 66-70
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nimic care să indice că legile iniţiale nu au fost date de Dumnezeu generaţiei 
care le-a primit; iar aceia care vorbesc despre Noul Testament ca despre o 
lucrare care blamează Vechiul Testament, interpretează în mod greşit scopul 
pentru care Noul Testament a fost scris. 

Unitatea Bibliei este mai evidentă atunci când recunoaştem tipul de oa-
meni cărora le-a fost dată custodia Scripturilor. Legea a fost dată unui popor 
care nu a respectat-o, dar care a păstrat Cuvântul Legii, făcându-i o copie. 
Profeţii s-au adresat urechilor nepăsătoare, însă cuvintele rostite de ei au fost 
păstrate de aceia pe care îi mustrau cuvintele profeţiilor. Chiar şi în zilele 
lui Isus, Dumnezeu s-a manifestat cu mustrare împotriva acestor oameni: 
„Vai de voi! Căci voi zidiţi mormintele profeţilor pe care i-au ucis strămoşii 
voştri!“24 Chiar din aceste vremuri, o comunitate ce nu se face remarcată 
prin fidelitatea sa faţă de învăţăturile Scripturii ne spune aceşti oameni nu 
vor fi primiţi de Dumnezeu pentru că sunt acceptaţi de Biserică ci pentru că 
ei au fost daţi Bisericii de către Dumnezeu.25

Unitatea Bibliei nu încetează însă să uimească. Niciunul dintre scriitorii 
Bibliei nu consideră că cele ce au fost scrise înaintea zilelor sale sunt învechi-
te sau demodate; dimpotrivă, aceşti scriitori vor afirma mereu că cele scrise 
înainte se adresează şi vremurile prezente. Profetul Osea, scriind în secolul 
opt î.e.n., spune relativ la o discuţie dintre Dumnezeu şi Iacov, care avusese 
loc cu o mie de ani mai devreme: „Şi acolo El a vorbit cu noi“26. Dumnezeu 
se referă în acest caz la Moise şi Copacul în flăcări, un eveniment petrecut 
cu aproximativ 1.400 de ani mai devreme şi îi mustră pe cei ce Îl aud astfel 
„N-aţi citit de v-a spus Dumnezeu“27. Pavel vorbeşte despre evenimentele 
Vechiului Testament şi despre cele cuprinse în Legea lui Moise, precum că „a 
fost scris şi pentru noi“28, făcând următoarea recomandare generală: „Aces-
te lucruri li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple şi au 
fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârşitul 
veacurilor“29

Cele două pasaje minunate din Petru şi Pavel, deja menţionate, merg 
mai departe spunând că Scripturile sunt într-adevăr scrise prin inspiraţia 
24  Luca 11.47
25  Consiliul de la Vatican 1869
26  Osea 12.4
27  Matei 22.31
28  1 Corinteni 9.9, 10
29  1 Corinteni 10.11
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lui Dumnezeu dar, în acelaşi timp, ele au puterea de a-l duce la salvare pe 
Timotei (căruia i se adresau epistolele) împreună cu toţi ceilalţi oameni în-
tru Dumnezeu.30 Oamenii nu numai că vorbeau prin inspiraţie divină, dar 
cuvintele profeţiilor pe care ei le-au păstrat sunt demne de toată obedienţa 
noastră.31 Petru afirmă că profeţii se adresau în cele mai multe cazuri oame-
nilor ce urmau să trăiască după ei „Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pen-
tru ei înşişi, ci pentru voi.“32Fiecare om ce i-a slujit lui Dumnezeu în scrierea 
Bibliei a acceptat întreg corpul de scrieri datând din trecut drept îndemnuri 
vii ale lui Dumnezeu pentru contemporani dar şi pentru vremurile viitoare. 

În continuare vom îndeplini promisiunea făcută în primul capitol şi vom 
ataca perspectivele necredinţei. Aşadar, vom demonstra că întreaga unitate 
a Bibliei stă sub autoritatea lui Dumnezeu, împreună cu toată istoria pre-
mergătoare Scrierii. Va trebui în continuare să stabilim autoritatea lui Isus 
Cristos şi să analizăm ceea ce El deja a spus despre Scripturi. Pe acest drum 
vom întâlni, discuta şi apoi elimina obiecţii frecvent întâlnite pe marginea 
acestui subiect.

30  2 Timotei 3.15, 16
31  2 Petru 1.19-21
32  1 Petru 1.10-12



12

4. Învierea lui Isus Cristos

Trebuie de la bun început stabilit că toate credinţa noastră porneşte de 
la adevărul Învierii lui Isus Cristos. Fie corpul care a stat răstignit pe 
o cruce aparţinând romanilor şi a fost străpuns cu suliţa unui soldat, 

pentru ca mai apoi, fiind neînsufleţit, să fie pus într-o peşteră de unde a ieşit 
viu, purtând încă urmele suferinţei îndurate înainte de moarte, a fost într-
adevăr văzut, atins şi auzit înainte de a se înălţa la ceruri, fie întreaga dogmă 
creştină este o minciună. Există persoane ce se mulţumesc să îl accepte pe 
Isus ca învăţător, chiar dacă al Său corp neînsufleţit s-a descompus în mor-
mântul unde a fost lăsat, în timp ce altele vor distruge orice dovadă a unei 
învieri a corpului, oferind ideea vagă şi nesprijinită de argumente a unei 
învieri „spirituale“. Niciuna din aceste perspective nu va constitui un punct 
de plecare pentru noi. 

Aşadar, dacă Isus nu a înviat din morţi, aşa cum se spune în Scripturi, 
atunci Evangheliile nu au nicio putere iar mărturiile nici o valoare. Chiar şi 
din punctul de vedere al celor ce Îl consideră un învăţător cu înalte calităţi 
morale, însemnătatea Lui este în prezent limitată, deoarece necunoscând În-
vierea, El devine fie un fanatic religios ale cărui speranţe au fost iluzii şi ale 
cărui precepte morale au fost lipsite de echilibru, fie un rebel fără succes, 
răsculat împotriva puterii Romei şi ale cărui intenţii au fost înăbuşite. Nu 
este nevoie să mai spunem că în acest caz orice învăţătură prezentă atribuită 
Lui ar fi în contradicţie cu ceea ce cunoaştem. Învierea pur „spirituală“ nu 
reprezintă decât necredinţă în alte straie. Nu este vorba de o înviere în sensul 
prezentat de Evanghelii sau susţinut de credincioşii timpurii. Este ca şi cum 
am spune „Nu credem în Învierea lui Isus, despre care ne vorbeşte Biblia, 
dar putem inventa o idee prin care Isus să supravieţuiască, idee care nu are 
argumente dar care este cel mai onorabil compromis pe care îl putem face în 
faţa religiei.“

Nu avem nevoie de compromisuri însă. Provocarea credinţei este bine 
exprimată de cuvintele lui Pavel: „Iar dacă Cristos nu a fost înviat, atunci 
credinţa voastră este zadarnică, iar voi sunteţi încă în păcatele voastre...dacă 
numai pentru viaţa aceasta am nădăjduit în Cristos, atunci suntem cei mai 
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de plâns dintre oameni. Dar Cristos a fost înviat din morţi, El fiind primul 
rod dintre cei ce au adormit.“1

Ce ne spun Evangheliile despre Înviere
Informaţiile2 înregistrate în Evanghelii, referitoare la Înviere, pot fi re-

zumate astfel: în după-amiaza în care Isus a fost răstignit, moartea Sa a fost 
observată de anumite femei din grupul discipolilor Săi şi de către unul din-
tre cei doisprezece apostoli. După moartea sa, doi discipoli secreţi, consi-
lierii Nicodim şi Iosif, s-au adresat guvernatorului Roman pentru a primi 
permisiunea de a îngropa corpul neînsufleţit al lui Isus într-un mod decent, 
în mormântul care îi aparţinea lui Iosif. Permisiunea le-a fost acordată şi 
astfel Corpul lui Isus a fost îmbălsămat, înfăşurat în giulgiu şi pus apoi în 
cavou. Acest întreg proces a fost observat de câteva femei, el nefiind dus 
la bun sfârşit (datorită apropierii Sabatului evreiesc ). Femeile s-au întors 
ulterior, Duminică fiind următoarea zi lucrătoare, pentru a finaliza ritualul 
de înmormântare. Însă cum conducătorii evrei nu se simţeau împăcaţi cu 
ceea ce se petrecuse, au comandat sigilarea mormântului şi păzirea locului 
de către soldaţi, pentru a evita astfel orice fel de stricăciunea sau deranjare a 
liniştii celui mort. 

Cu toate acestea mormântul a fost deranjat. Un înger coborât din ceruri a 
urnit piatra de la intrarea în mormânt, trimiţând garda pietrificată de uimi-
re să-şi anunţe superiorii despre dispariţia Corpului din mormânt. Femeile 
care au venit în zorii zilei de duminică pentru a-şi continua tristul ritual de 
jelire au fost dezamăgite negăsind pe nimeni să le ajute să îndepărteze piatra 
de pe mormânt. Ajungând mai aproape, ele s-au bucurat văzând că mor-
mântul era deja deschis. 

Corpul dispăruse din mormânt şi în timp ce Maria Magdalena a fugit să-i 
anunţe şi pe ceilalţi ucenici, celelalte femei au întâlnit un înger în mormânt, 
care le-a spus să plece şi să îi vestească pe toţi oamenii că Isus era înviat. Doi 
dintre discipoli, Petru şi Ioan au venit la mormânt, la rugămintea Mariei, 
pentru a verifica ceea ce se întâmplase (unul dintre ei fiind convins şi cre-
zând ceea ce vedea cu ochii). La întoarcere, Maria a fost prima care l-a văzut 
şi a vorbit cu Isus cel înviat. 

Deţinând această dovadă incontestabilă, Maria a încercat să îi convingă 
şi pe alţi discipoli. Celelalte femei au făcut acelaşi lucru, însă confraţii lor le-
1  1 Corinteni 15.17-20
2  Matei 27 şi 28; Marcu 16 şi 16; Luca 23 şi 24; Ioan 19-21
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au considerat isterice şi afectate de nebunie, astfel încât nu le-au crezut. Doi 
dintre discipoli, în timp ce cugetau cu tristeţe la evenimentele petrecute la 
sfârşit de săptămână, mergând spre unul din satele vecine, întâlnesc un stră-
in care li se alătură şi le vorbeşte despre înţelesul Scripturii, fiind de acord 
mai apoi să servească prânzul împreună cu cei doi. În timpul ritualului de 
„frângere a pâinii“ străinul este recunoscut drept Învăţătorul. Ei s-au grăbit 
atunci spre Ierusalim pentru a vesti cele văzute şi auzite, dar şi ei au fost în-
tâmpinaţi cu scepticism. În acest moment, Isus însuşi s-a arătat grupului de 
oameni, care au fost atunci convinşi de adevăr. 

Toma, care lipsea la acel moment, a refuzat şi el să creadă povestea. În-
tâlnindu-l pe Isus după o săptămână, a fost convins. Astfel de apariţii3 ale 
lui Isus în mijlocul oamenilor au continuat pentru încă şase săptămâni, după 
care El a fost luat şi urcat le ceruri. 

Păstrând atenţia noastră concentrată asupra acestor însemnări ale Scrip-
turii, să arătăm acum în ce măsură ne indică ele nevoia de credinţă a oameni-
lor. Discipolii nu s-au aşteptat niciodată ca Învăţătorul lor să moară, chiar şi 
în ciuda avertismentelor Lui repetate4. Ei au crezut, dimpotrivă, că Liderul 
lor avea să devină Împăratul Evreilor, în sens propriu şi în zilele acelea (unii 
au şi încercat să îi faciliteze drumul spre acest scop5). Ei erau ferm pregă-
tiţi să Îl sprijine, apărându-L cu două săbii împotriva a o mie, atât timp cât 
considerau că Isus va ajunge să îi conducă pe evreii. Când Isus le-a refuzat 
oamenilor ajutorul şi s-a predat soldaţilor, toate speranţele oamenilor s-au 
năruit. Toţi oamenii (mai puţin doi, dintre care unul L-a abandonat la scurt 
timp mai târziu) L-au părăsit şi au plecat, în timp ce femeile au rămas cura-
joase dar indiferente, pentru a mărturisi chinurile groaznice ale morţii Sale 
şi pentru a-I îmbălsăma corpul după moarte. 

Cu toţii au fost dezamăgiţi când Isus s-a predat în faţa duşmanilor Săi 
şi cu toţii au fost total nepregătiţi pentru ideea învierii Lui. Niciun fel de 
dovadă nu îi putea convinge. Maria a crezut că cineva furase trupul neîn-
sufleţit din mormânt, în timp ce cei doi călători ce se îndreptau spre Emaus 
erau sceptici, în ciuda poveştilor spuse deja de femei. Pentru toţi aceia care 
acceptă Scripturile ca fiind parţial adevărate şi neagă realitatea predicată de 
acestea, considerând că toţi credincioşii ce au susţinut Învierea lui Isus au 

3  Faptele apostolilor 1.1-4; 1 Corinteni 15.4-7
4  Matei 16.21 etc.
5  Ioan 6.15; Marcu 11.9-10
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fost prada halucinaţiilor, Knox6 argumentează că o femeie delirantă poate 
confunda grădinarul cu Isus în timp ce Maria L-a luat pe Isus drept grădinar; 
oamenii ce păşesc şovăielnic spre adevăr pot crede că un străin le este Rege 
în timp ce Scripturile arată că de fapt ei vorbesc Regelui ca unui străin. 

Aceşti doi călători, convinşi fiind de cele întâmplate, nu au reuşit însă să 
îi convingă pe cei doisprezece apostoli. Aceştia din urmă obligaţi să creadă 
în apariţia lui Isus însuşi, nu au reuşit să îl convingă pe Toma. Aşadar, ati-
tudinea generală era aceea de neîncredere până la prezentarea unei dovezi 
certe, adică până la înfăţişarea lui Isus tuturor oamenilor.

Vom analiza mai departe, tot pentru a reuşi să vedem clar natura dove-
zilor despre care vorbesc Scripturile, felul în care Isus s-a arătat discipolilor 
Săi. Iată cât de literal este sensul acestei învieri: Ele i-au cuprins picioarele7; a 
luat pâinea, a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o8 şi astfel el a oferit 
dovada supremă a Învierii sale, prin aceea că s-a arătat şi că frângerea pâinii 
fusese ultimul ritual împărtăşit cu discipolii înainte de a muri. El a împărţit 
masa cu discipolii săi în camera de sus, le-a spus discipolilor să Îl atingă şi 
le-a arătat urmele rănilor din mâini şi picioare, invitându-l pe necredinciosul 
Toma să simtă cu degetele găurile lăsate de suliţele soldaţilor.9

Pe lângă toate acestea, mai există o dovadă ce trebuie luată în considera-
re. Discipolii care au refuzat să creadă erau consideraţi „nesăbuiţi şi înceţi la 
inimă“10 deoarece ei nu crezuseră înainte de a vedea dovada, dar nu pentru 
că se aştepta ca ei să creadă Învierea, fără niciun fel de dovadă. Acesta este 
un lucru absurd pe care nu l-a impus niciun creştin, indiferent de epoca în 
care a trăit. Ei erau nesăbuiţi deoarece nu au putut înţelege dovezile ce li 
s-au arătat. Ei erau înceţi la minte pentru că le venea greu a crede ceea ce 
profeţii anunţaseră. Evreii deţineau o Biblie – Vechiul Testament – pe care 
o considerau Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, iar după cum a spus şi 
Isus această scriere era plină de indicii că Isus trebuie să sufere mai întâi iar 
apoi să cunoască gloria; El „le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile“.11 
Înainte de a se înălţa la Ceruri Isus s-a trudit pentru a-i face pe discipoli să 
vadă adevărul ce li se arăta. 
6  Referinţă în Lunn, „A treia zi“ (1945), p.75
7  Matei 28.9
8  Luca 24.30, 35; id. 22.19
9  Ioan 20.27
10  Luca 24.25
11  Luca 24.45
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Aflăm mai departe că, după cum spun Scripturile, Învierea lui Isus pre-
zentată discipolilor prin dovezi de două tipuri: prin ceea ce ei au văzut, au 
auzit şi au atins; şi prin dovezile aduse de Scripturi. 

Faptele apostolilor şi Învierea
Atenţia noastră se va îndrepta de acum tot asupra acestor două tipuri de 

dovezi. S-a scris în Scripturi că apostolii au pornit lucrarea lor de propovă-
duire la fel cum Isus îi învăţase pe ei. El s-a arătat viu printre discipoli „prin 
multe dovezi convingătoare“12, apostolii fiind martorii ce aveau să prezinte 
aceste dovezi lumii întregi. Cuvântul „martori“ este cel dat apostolilor pe 
timpul predicilor lor. 13 Atunci când apostolii au căutat un înlocuitor pentru 
trădătorul Iuda, ei au vrut să se asigure că acesta trebuie să îl fi cunoscut pe 
Isus de la început şi până la sfârşit, adică din tinereţe până la moarte şi Învie-
re, astfel încât mărturia lui să se poate adăuga mărturiei celorlalţi discipoli.14 
De asemenea, apostolii au vrut să îi facă părtaşi pe ascultătorii lor la relaţia 
apropiată pe care au împărtăşit-o cu Isus: „am mâncat şi am băut împreună 
cu El după ce a înviat dintre cei morţi.“15

Apostolii au apelat la adevărul Scripturilor şi pentru a-i învăţa şi pe con-
fraţii lor evrei. Petru a folosit un Psalm al lui David pentru a arăta că Isus nu 
putea rămâne în mormânt16, iar mai târziu, într-o scrisoare17, el a vorbit pe 
scurt despre dovezile Vechiului Testament în acelaşi fel în care Isus însuşi 
şi-a instruit discipolii.18 Filip a învăţat un om care citea profeţiile suferinţe-
lor lui Cristos despre tâlcul acestora şi „începând de la Scriptură i-a vestind 
Evanghelia despre Isus.“ 19

Apostolul Pavel şi Învierea
Pavel este un exemplu aparte în comparaţie cu ceilalţi apostoli. Cititorul 

Bibliei îl cunoaşte pe Pavel sub numele de Saul, un evreu ortodox convins 
care îi persecută pe creştini considerându-i inamicii Legii. El va fi apoi în 
12  Faptele apostolilor 1.2
13  Faptele apostolilor 1.21-22; 2.32; 10.41, etc.
14  Faptele apostolilor 1.21
15  Faptele apostolilor 10.41
16  Faptele apostolilor 2.25
17  1 Petru 1.11
18  Faptele apostolilor 3.22-24
19  Faptele apostolilor 8.30-35
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mod miraculos convins de adevărata credinţă, căreia i s-a opus atât de ve-
hement20, şi va începe de îndată să o predice. Mai târziu, Învierea lui Isus va 
ocupa un loc important în predicile sale. Îl regăsim pe Pavel în postura de 
„martor“21 numit de Cristos şi îndreptăţit de faptul că Învăţătorul însuşi i 
s-a arătat după Înviere; de asemenea, în nenumărate ipostaze îl întâlnim pe 
Pavel apelând la Biblie pentru a-şi susţine punctele de vedere.22 Din multele 
exemple ale predicilor prin lectura Scripturilor vom alege unul, a cărui scop 
va deveni evident ulterior.

„Însă locuitorii Ierusalimului şi conducătorii lor nu L-au recunoscut pe 
Isus şi, prin faptul că L-au condamnat, au împlinit cuvintele din Profeţi, 
care sunt citite în fiecare zi de Sabat.“23

Faptul că acest pasaj nu face nici o referire la înviere nu constituie o pro-
blemă. Pavel Îl predică pe acel Cristos în care îşi pun încrederea atât creştinii 
cât şi evreii, iar dacă Scriptura a prezis că acel Cristos trebuie să sufere, reie-
se fără urmă de îndoială, că acel Cristos trebuie să învie pentru a îndeplini 
promisiunea Împăratului care L-a numit. Întrebarea pentru evrei a fost dacă 
„Acesta este Isus, despre care predică Pavel, cu adevărat Cristos? Dacă da, 
atunci el trebuie să fi înviat.“

Ambele tipuri de dovezi discutate mai sus sunt rezumate într-un alt pasaj 
extras din Pavel. Acesta este sumarul pe care Pavel însuşi îl face şi care are la 
bază siguranţa sa în Învierea lui Isus, meritând să fie citat pentru îndrăznea-
la afirmaţiilor cuprinse: 

„Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rân-
dul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, 
potrivit Scripturilor, că nu a fost îngropat, că a înviat a treia zi, potri-
vit Scripturilor, iar după aceea Li s-a arătat la peste cinci sute de fraţi 
deodată, dintre care cei mai mulţi încă trăiesc, iar unii au adormit. După 
aceea i S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ultimului dintre 
toţi, ca unuia născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.“24 

Scriptura este mai întâi citată, apoi apar „martorii“, iar apoi există acea 
20  Faptele apostolilor 9.1-22
21  Faptele apostolilor 26.16
22  Spre exemplu în Faptele apostolilor 13.17, 27, 29, 33; 17.2-3
23  Faptele apostolilor 13.27
24  1 Corinteni 15. 3-8
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frază care uimeşte prin siguranţa afirmaţiei şi care este o dovadă incontesta-
bilă a adevărului grăit de Pavel. 

Înainte de a ajunge la analiza acestei fraze, să evaluăm situaţia în care ne 
aflăm. Este evident că nimic din ceea ce s-a spus până în acest moment nu va 
fi suficient pentru aceia care nu cred în Înviere. Dacă Isus a înviat, martorii 
care au fost prezenţi atunci, nu mai sunt în viaţă acum pentru a reconfirma 
cele văzute. 

Faptul că acei credincioşi ai primului secol au crezut sau nu dovezile Bi-
bliei ar fi puţin important în încercarea noastră de a dovedi că Biblia este 
adevărată. 

Vom încheia aşadar acest capitol, arătând ce ne învaţă Evanghelia şi alte 
scrieri, dar fără a fi găsit motive temeinice pentru a crede. Cu toate acestea, 
motivele există şi pe parcurs ce vor fi prezentate, vom realiza cât de impor-
tantă a fost incursiunea noastră de până acum.
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Continuare

Din ceea ce a rămas din necredinţă putem extrage următoarele argu-
mente ce vor fi acceptate fără nici o justificare suplimentară: 

Isus a trăit, a predicat, a atras asupra sa duşmănia majorităţii contempo-1. 
ranilor săi şi a fost ucis de către romani în jurul anului 30 D.Hr. Atât isto-
ricul roman Tacit1 cât şi istoricul evreu Iosef2 oferă dovezi de necontestat 
despre acest ultim eveniment. 
Discipolii Lui ne povestesc în toate Evangheliile despre caracterul şi com-2. 
portamentul Său. La moartea Lui ei au fost descumpăniţi, neaşteptându-
se ca un asemenea eveniment să se întâmple. 
În ciuda acestui fapt, aceiaşi apostoli au început să predice la scurt timp 3. 
după înviere, pe teritoriul Iudeei şi al lumii Romane, precum că Isus a 
înviat şi că a fost văzut clar de către ei toţi. 
Oamenii convertiţi la credinţă în primii ani s-au numărat dintre popoare-4. 
le non-evreieşti şi evreieşti şi ei s-au ridicat în apărarea Evangheliei, lucru 
pe care îl fac şi azi. 
Evanghelistul principal al popoarelor non-evreieşti se numea Saul. Pa-5. 
vel, care a avut aceeaşi însărcinare, deşi fusese ostil credinţei creştine, s-a 
convertit şi la o perioadă de timp între zece şi treizeci de ani de la moar-
tea lui Isus el a scris mai multe epistole a căror temă centrală era această 
Înviere. 
Predicatorii timpurii creştini au apelat la Vechiul Testament pentru a-şi 6. 
susţine afirmaţiile. 
În timpul vieţii de muritor a lui Isus, evreii erau încurajaţi 7. în aşteptarea 
lui Mesia; evreii, a căror aşteptare era bazată pe Scriptură, s-au întrebat la 

1  Tacit: Anale, XIII 32
2  Iosephus: Antichităţi, XVIII.3
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apariţia lui Isus dacă el era cu adevărat cel multaşteptat3 de ei. 
În faţa acestor dovezi ale Scripturii şi Faptelor apostolilor putem începe 

să etalăm argumente pentru susţinerea celor propuse.

Dovezile din Scripturi
Vom începe cu ultimele evenimente (7). Atunci când Isus a apărut în Iu-

deea, evreii îl aşteptau pe Cristos. Ei Îl aşteptau pentru că Scripturile le făgă-
duise un Izbăvitor al păcatelor. Vechiul Testament este presărat cu promisi-
uni ale venirii unui Împărat care va domni întru dreptate şi a cărui Împărăţie 
va dăinui pentru totdeauna. De asemenea, ea vorbeşte despre un Profet care 
va veni asemeni lui Moise, despre un Mesia care va trăi veşnic4. Trebuie însă 
să cunoaştem şi motivul pentru care ei îl aşteptau precis la acel moment. Tre-
buie să ne reamintim că cei care conduceau poporul cunoşteau Scripturile. 
Ei ştiau astfel că Isus avea să vină din Betleem5 şi s-au folosit de acest argu-
ment împotriva lui Isus, deoarece El trăia în Nazaret şi simţea Galileea mai 
aproape de sufletul său decât Iudeea. Legea le-a spus acestor conducători 
că Isus va domni pentru totdeauna, ceea ce a constituit un alt fapt de care ei 
s-au folosit împotriva Lui6. Aceşti oameni ar fi trebuit să cunoască cuvintele 
profetului Daniel , care a menţionat momentul venirii lui „Mesia Prinţul“.

Acest profet, despre care se presupune că ar fi scris în timpul lui Cirus 
din Persia, în jurul anului 536 î.e.n., mărturiseşte următoarele: 7

„O perioadă de şaptezeci de ori câte şapte ani a fost hotărâtă pentru 
poporul tău şi pentru cetatea ta sfântă, pentru a se sfârşi nelegiuirea, 
pentru a se opri păcatele, pentru a fi ispăşită vina, pentru a fi adusă 
dreptatea veşnică, pentru a fi pecetluită viziunea şi profeţia şi pentru a 
unge pe Cel Preasfânt. Să ştii şi să înţelegi aceasta: de la darea poruncii 
de restaurare şi rezidire a Ierusalimului până la Unsul Conducătorul, va 
fi o perioadă de şapte ori câte şapte ani şi apoi încă o perioadă de şaizeci 
şi două de ori câte şapte ani.“ 

Această cifră şapte este folosită şi în alte două contexte, cu două sensuri 

3  Ioan 10.24
4  1 Ioan 1.19-25
5  Mica 5.2; Ioan 7.42
6  Ioan 12.32-34
7  Daniel 9.24-27
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diferite: cea mai timpurie utilizare a cifrei şapte o întâlnim în Geneza 29.27, 
iar apoi când este vorba de perioada de şapte săptămâni a câte şapte zile 
de sărbătoare religioasă ţinute de Evrei precum şi alte ritualuri religioase 
sărbătorite tot de aceştia (Exodul 34.22). Nu putem acorda aici niciun alt 
înţeles perioadei de timp, şi probabil au înţeles şi evreii aceste cuvinte „după 
perioada de şaizeci şi două de ori câte şapte ani, Unsul va fi nimicit şi nu va 
avea nimic...El va încheia un legământ ferm cu mulţi pentru o perioadă de 
şapte ani.“

 Porunca ce viza redarea şi construirea Ierusalimului este punctul de în-
ceput al perioadei de 490 de ani; după primii 483 de ani Mesia trebuia să 
vină, după care avea să se întâmple ceva nemaivăzut. Nu ne va interesa însă 
momentul precis când Mesia a sosit. Două legi au fost date de către rege-
le persan Artaxerxes Longimanus în 457 şi 444 î.e.n. şi amândouă au fost 
privite de către diverşi scriitori ca suport al acestei profeţii. Pentru noi însă 
aceste legi nu comportă nici o relevanţă. În ambele cazuri, cei 483 de ani se 
scurg undeva în jurul anului 30 e.n. şi acesta este şi momentul când Evreii îl 
aşteptau deja pe Mesia. 

Acesta este momentul când Isus a venit! După trei ani de procese, evreii 
au decis că Isus nu putea fi regele lor, aşa cum spuneau profeţiile şi L-au 
crucificat. Aşadar cuvântul „nimicit“ înseamnă „ucis“8, ceea ce dezvăluie 
ridicolul unei profeţii despre Unsul Mesia, după cum susţinea Pilat în faţa 
celor ce protestau zgomotos la condamnarea lui Isus.9 Dar Isus a fost într-
adevăr condamnat şi ucis. Evreii nu ar fi îndrăznit niciodată să facă acest 
lucru dacă ar fi înţeles vorbele profetului care le-a spus că aşa vor face! Iată 
deci importanţa supremă a cuvintelor lui Pavel, citate deja:10

„Însă locuitorii Ierusalimului şi conducătorii lor nu L-au recunoscut pe 
Isus şi, prin faptul că l-au condamnat, au împlinit cuvintele din Profeţi, 
care sunt citite în fiecare zi de Sabat“

Aşadar, iată cum prin doar câteva cuvinte adevărul pe care Scripturile 
şi Isus îl comportă a fost demonstrat. Daniel a prezis corect momentul când 
Isus avea să vină, în cazul în care Isus era Cristos cu adevărat. El vorbise 
despre lucrările pe care Isus avea să le înfăptuiască, punând capăt păcatelor, 
instaurând dreptatea şi făcând ca jertfele şi sacrificiile să se oprească, lucruri 
8  Geneza 17.14; Leviticul 17.4
9  Ioan 19.15
10  Faptele apostolilor 13.27
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pe care Isus le-a făcut în totalitatea lor, în ciuda unei păreri generale deza-
probatoare.11 Precum am menţionat şi anterior, nu contează că atât Pavel cât 
şi Daniel menţionează Învierea lui Isus. Daniel ne spune că acela ce urma să 
fie ucis era Mesia şi că Mesia nu putea rămâne mort. 

De aceea, în ajunul Patimilor suferite, Isus reamintea celor ce l-au aştep-
tat, pentru ca mai apoi să Îl respingă, sumbra continuare a profeţiei care se 
adeverise deja în parte şi care servise drept sprijin pentru speranţele popo-
rului evreiesc.12

„De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii“, despre care a vorbit 
Profetul Daniel, stând în locul sfânt – cel ce citeşte să înţeleagă – atunci 
cei din Iudeea să fugă în munţi!...“

Uciderea Regelui lor urma să ducă evreii la distrugere cumplită. S-a spus 
în Scripturi că singuri şi-au atras acest destin, iar istoria ne dovedeşte că răs-
plata pentru faptele lor a fost pe măsura faptelor comise. Daniel avea drep-
tate cu fiecare cuvânt al profeţiei sale. Unii contestă justeţea acestui profet 
spunând că el a scris la 180 î.e.n. însă frumuseţea şi adevărul celor spuse de 
el demonstrează că vechimea scrierilor sale nu are nici o importanţă! Cei 180 
de ani scurşi până la adeverirea cuvintelor sale, stau dovadă acestui fapt. 

Având acum încredere deplină în cuvântul Scripturilor, putem continua 
drumul nostru, pentru a vedea ce alte profeţii despre Mesia se potrivesc cu 
cele înfăptuite de Isus. Unul dintre Psalmi vorbeşte despre un Rege ce co-
boară în iad, dar care nu va rămâne acolo pentru a se păta;13 Isaia povesteşte 
despre un Slujitor, jertfit pentru iertarea păcatelor, care prin moarte primeşte 
zile şi care este iubit de Dumnezeu Tatăl. Zaharia care vorbeşte despre veni-
rea plină de glorie a aceluia pe care Israelul l-a aşteptat prea devreme, spune 
că „Vor privi la Mine, Cel pe care L-au străpuns şi Îl vor jeli cum jeleşte cine-
va pe singurul său fiu şi se vor tângui amarnic, cum se tânguie cineva după 
întâiul născut“. 14 

Aceste câteva exemple ne vor ajuta să înţelegem motivele care au făcut 
ca micul grup de oameni să se îndrepte spre Emaus, la fel cum au făcut şi 
discipolii ulterior, atunci când El „le-a deschis lor ochii pentru a înţelege 
cuvântul Scripturilor.“
11  Marcu 10.45; matei 26.28; Ioan 1.29
12  Matei 24.15
13  Psalmi 16.10
14  Zaharia 12.10
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Dovezile aduse de poporul ne-evreiesc
Evreii din zilele lui Isus se aflau sub dominaţia Romanilor, probabil cei 

mai mândri şi cei mai înguşti oameni ai culturii universale. Lipsiţi de înţe-
lepciune cum erau ei, din cauza puterii materiale deţinute, oamenii acestui 
popor s-au lăsat pradă şi au acţionat sub imboldul cuvintelor din Scripturile 
lor, care îi proclamau drept elită în faţa lui Dumnezeu. Ei erau copiii lui 
Avraam, restul fiind câini.15

Cuvintele lui Isus, aşa cum au fost ele înscrise, indică că El nu le împăr-
tăşea perspectiva. Înainte de a muri El a vorbit despre celelalte oi pe care 
El, păstorul, trebuia să le adune şi care nu erau „din staulul Lui.16“. Isus 
ocărăşte propriul Său popor pentru mândria arătată şi le spune că le va fi 
luată Împărăţia Domnului pentru a fi dată unui alt popor care va şti să îi 
culeagă roadele17, adăugând de asemenea că „vor veni mulţi de la răsărit 
şi de la apus şi se vor aşeza la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia 
Cerurilor.“18Apelul la exemplul profetului Iona, care a ieşit din burta balenei 
pentru a predica căinţa popoarelor ne-evreieşti la Ninive19, este de fapt o 
reinterpretare a Învierii lui Isus. 

Evreii cărora le predicase par să fi prins aluzia la scopul Său, fapt pentru 
care ei L-au batjocorit20: „Unde urmează să se ducă acesta astfel încât noi 
să nu îl găsim? Doar nu urmează să se ducă printre greci şi să îi înveţe pe 
greci?“ 

Scripturile preziseseră că acest lucru se va întâmpla cu mult înainte: „este 
prea puţin pentru Tine să fii Robul meu şi să ridici doar seminţiile lui Iacov, 
să aduci înapoi doar pe supravieţuitorii lui Israel. De aceea, te-am pus să 
fii o lumină pentru neamuri, ca să aduci Mântuirea Mea până la marginile 
pământului!“ 21Un suflet iluminat a ştiut că aceste profeţii aveau să se împli-
nească atunci când a vorbit despre El în cuvintele lui Isaia ca fiind „o lumină 
care să slujească celorlalte neamuri drept revelaţie.“22

15  Ioan 8.33
16  Ioan 10.16
17  Matei 21.43
18  Matei 8.11
19  Luca 11.29-32
20  Ioan 7.35
21  Isaia 49.6
22  Luca 2.32
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Însă, în general această profeţie nu putea fi auzită de urechile ce nu vro-
iau să audă. Părea imposibil ca poporul evreiesc să predice, la propria lor 
iniţiativă, o credinţă care, deşi se trăgea din făgăduinţele făcute poporului, 
îi îndemna să uite tradiţiile părinţiilor lor. Cele menţionate în Faptele Apos-
tolilor23 despre perspectiva primilor discipoli poartă în sine sămânţa ade-
vărului. Toate faptele menţionate în această scriere au avut loc cu o forţă 
inimaginabilă. Măsura în care suntem pregătiţi să acceptăm cele spuse în 
faptele apostolilor ca fiind modul în care ele s-au şi întâmplat nu poate fi 
contestat acum.

Evanghelia ne explică toate aceste lucruri. Matei îl prezintă pe Isus pe 
munte lângă Marea Galileei, acolo unde El s-a întâlnit cu apostolii după Învi-
ere: „Prin urmare duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.“24 Luca, cel ce povesteşte 
despre îndrumările din Scripturi, pe care Isus le-a dat discipolilor săi, adau-
gă: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură.“25 Iată 
care sunt cuvintele şi înţelesul lor este unul singur. 

Dovezile aduse de martori
Un lucru este cert. Mormântul în care a fost pus trupul neînsufleţit al lui 

Isus a fost găsit gol la scurt timp după îngropare. Acest adevăr nu se regă-
seşte în cuvântul Evangheliilor ci pe buzele evreilor de rând, ce au vorbit 
despre faptul acesta imediat după Înviere. Este adevărat că Matei a spus că 
Fariseii au inventat povestea discipolilor care au furat trupul lui Isus, adău-
gând: „zvonul acesta a fost răspândit printre iudei până în ziua de astăzi“26, 
dar noi nu ne vom baza studiul pe aceste cuvinte. Doi dintre apărătorii creş-
tinismului s-au confruntat cu aceleaşi obiecţii venite din partea evreilor din 
prima jumătate şi sfârşitul celui de-al doilea secol.27

Este un fapt uimitor că, deşi Evangheliile specifică în mod clar că mor-
mântul era gol şi că femeile l-au găsit aşa când au venit la îmbălsămare, ni-
ciunul dintre Apostoli nu face referire la acest fapt în predicile lor, în timp ce 
niciunul dintre duşmanii creştinismului nu ridică această problemă în con-
troversele iscate pe această temă. Faptul că mormântul era gol era comun 
23  Faptele apostolilor 10.28; 11.3
24  Matei 28.19-20
25  Marcu 16: 15-16
26  Matei 28.15
27  Justin Martyr, Dialog cu Trypho, 108; Tertullian, On Spectacles (Despre perspectivă). 30.
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chiar şi printre cei ce se opuneau credinţei creştine. 28 
Acelaşi fapt a fost recunoscut şi acceptat chiar şi de cei care au încercat să 

respingă perspectiva conform căreia Isus ar fi înviat. Unii au sugerat că deşi 
mormântul era gol, discipolii au vizitat de fapt un alt mormânt, nu cel al lui 
Isus, argumentând că această ipoteză era susţinută şi de către tânărul bărbat 
când spunea: „Voi îl căutaţi pe Isus din Nazaret...nu este aici! Iată locul unde 
Îl puseseră.“ Alţii susţin că alte persoane, nu discipolii, precum Iosif din Ari-
mateea sau preoţii ar fi mutat corpul neînsufleţit al lui Isus într-un loc mai 
sigur, din diverse motive. Toate aceste teorii sunt doar încercări disperate de 
a ascunde adevărul. Ele îşi demonstrează caracterul fals în faţa testelor anti-
chităţii, în primul rând. Conducătorii evrei erau singurii care ştiau ce fel de 
teorie avea să aibă succes, şi astfel ei au acceptat doar teoria conform căreia 
trupul lui Isus ar fi fost furat de către discipoli. Însă, teoria adevăratei Învieri 
ar fi putut cu mare uşurinţă fi înlăturată de teorii precum cea a ascunderii 
trupului sau a căutării acestuia într-un mormânt greşit, în momentul în care 
autorităţile ar fi înapoiat trupul, aşa-zis neînsufleţit.

Teoria evreilor timpurii era cea mai buna, cu siguranţă. Însa aceasta, îm-
preună cu toate celelalte este invalidă din cauza unei obiecţii majore care se 
aplică şi unei alte teorii solide însă puţin probabilă – aceea conform căreia 
Isus nu a fost ucis pe cruce deoarece soldatul cu suliţa şi-a neglijat datoria 
şi nu i-a rupt picioarele lui Isus, urmând ca acesta să fie mai apoi pus în 
mormânt în timp ce era leşinat şi nu mort. Urma mai apoi ca Isus să iasă din 
cavou, prin mijloace necunoscute, pentru a merge cu paşi nesiguri în faţa 
discipolilor săi şi a se proclama astfel nemuritor! Obiecţia acestei teorii este 
una simplă: nu se poate ca evenimentul astfel petrecut să fi dus la consecin-
ţele reale care au urmat învierii lui Isus.

Hoţii de cadavre, pe de altă parte, nu fură un corp neînsufleţit, cu intenţia 
de a-şi ascunde pornirile criminale, pentru ca apoi să predice Învierea ome-
nirii şi să se lase pradă condamnării la închisoare şi chinurilor aferente pe-
depsei primite. Oamenii nu ascultă poveşti despre cavouri goale atunci când 
minţile lor sunt copleşite de durere, doar pentru a trage concluzia că Mesia a 
înviat şi pentru ca mai apoi să inventeze poveşti despre apariţii miraculoase 
care nu au avut loc. Victimele mutilate ale unei crucificări neterminate nu îşi 
pot târî trupul cuprins de chinuri groaznice în faţa discipolilor, pentru a-i 
convinge să creadă că de fapt au înviat din morţi. 

Am arătat deja cum Evanghelia percepe procesul de convertire a 
28  A se vedea F. Morrison, „Who moved the Stone?“ (Cine a mutat piatra?)
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discipolilor drept unul dificil şi chit că poveştile spuse sunt plauzibile sau 
nu, falsitatea cu care ele prezintă discipolii raţionali ce aşteaptă bunăstarea 
sub conducerea unui Rege atotputernic, renunţând astfel la o victimă ce s-a 
predat de bună voie duşmanilor, ne face să credem fără urmă de îndoială 
că aceştia nu erau oameni care să poată realiza lucrările miraculoase ce le-
au fost atribuite chiar de aceia care nu pot crede singura explicaţie viabilă 
pentru Înviere. Oamenii despre care ne povestesc Faptele apostolilor par a fi 
aceiaşi oameni dar cu mult diferiţi. 

Acum aceşti oameni îşi atrag ruşinea celor în care cred. Acum ei „se bu-
cură că au fost consideraţi vrednici să fie înjosiţi pentru Numele lui Isus“29; 
acum ei pledează tăcerea în faţa celor ce îi conduc deoarece în loc să vorbeas-
că ei ar trebui să „asculte mai multe de Dumnezeu decât de oameni.“30 Aşa-
dar, dacă Faptele apostolilor nu ne prezintă o poveste adevărată, din punctul 
de vedere al detaliilor, scrierea oglindeşte perfect atitudinea oamenilor ce ar 
putea fi acuzaţi de schimbare ordinii în lume31, şi care propovăduiesc Evan-
ghelia creştină în lumea romană.

Dovezile apostolului Pavel
Pavel este ultimul dintre martorii Învierii. Saul evreul, fariseul fariseilor, 

a fost reclamantul principal al creştinismului32. El a devenit cel mai înfo-
cat avocat al credinţei în faţa popoarelor ne-evreieşti. De ce s-a schimbat el? 
Ideile despre trupuri furate, victime leşinate, morminte confundate şi altele 
de acest gen nu ne vor fi de folos acum; Crucificarea avusese loc cu aproxi-
mativ trei ani în urmă, în momentul în care Pavel şi-a schimbat perspectiva. 
Această diferenţă de viziune provine din convingerea sa că l-a văzut pe Isus 
în carne şi oase33, şi nu a ezitat nici o secundă să compare experienţa trăită 
de el cu aceea a celorlalţi apostoli.34 Decizia sa de a predica popoarelor ne-
evreieşti, inexplicabilă de altfel, precum am spus şi mai devreme, a venit de 
la însuşi Mântuitorul, atunci când Pavel L-a întâlnit.35

29  Faptele apostolilor 5:41
30  Faptele apostolilor 5.29
31  Faptele apostolilor 17.6
32  Faptele apostolilor 7.58; 8.1-4; 9.1; 4.13-14; 22.3-5; 26.9-12; 1 Corinteni 15.9; Galateni 1.13-14, 
23; Filipeni 3.4-6; 1 Timotei 1.13.
33  Faptele apostolilor 9.3; 22.6; 26.13; 1 Corinteni 15.8
34  1 Corinteni 15.8; 9.1
35  Faptele apostolilor 22.21; 26.17
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Pavel a fost unul dintre acuzatorii înrăiţi ai creştinismului, pentru ca mai 
târziu el să devină un avocat neobosit şi entuziast, dar rezonabil în acelaşi 
timp, al credinţei pe care a o distrusese la un moment dat. Astfel, el ne spune 
ce a suferit pentru acuzele aduse36 şi care a fost câştigul care l-a făcut să pună 
în balanţă tot ceea ce a pierdut prin dispreţ. Toate acestea le putem afla doar 
dacă împărtăşim credinţa lui Pavel. El este şi ultimul dintre martorii oculari 
ai Învierii. Nimeni nu ar fi putut face afirmaţiile pe care Pavel le-a făcut la 
vederea lui Isus înviat, dacă nu ar fi fost sigur de cele mărturisite37 : 

„Iar după aceea Li s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre 
care cei mai mulţi încă trăiesc, iar unii au adormit“

El ne spune prin aceste vorbe că, la nevoie, poate dovedi cele spuse prin 
întrebarea celor cinci sute de martori ai Învierii lui Isus. Aceia care aud aces-
te cuvinte şi văd dovezile în faţă nu se pot îndoi de acest adevăr al unui 
miracol, decât dacă aleg să îşi închidă şi urechile şi ochii. În faţa unor teorii 
alternative, menite să dovedească acest adevăr, avem posibilitatea de a alege 
între credinţă şi suicidul raţiunii.

Isus Cristos a înviat din morţi. Consecinţele acestui fapt trebuie acum 
luate în considerare şi acceptate ca atare. 

36  2 Corinteni 11.23-28
37  1 Corinteni 15.6
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Anexă la capitolul 5

Relatările referitoare la Înviere

Nu este rar ca un credincios să trateze cu neîncredere subiectul Învi-
erii lui Isus Cristos, pe baza argumentului că relatările biblice ale 
apariţiei Lui în faţa femeilor şi discipolilor Săi ar fi dovezi nesub-

stanţiale. Nici o dovadă adusă în capitolul anterior nu depinde în întregime 
de coerenţa mărturiilor sau nu poate fi exclusă deoarece nu există o potri-
vire în detaliu. Dacă, dimpotrivă, potrivirea ar fi exactă, s-ar putea naşte 
suspiciuni de conspiraţie şi este bine cunoscut că una din gravele greşeli 
ale credinţei este analiza minuţioasă a tuturor informaţiilor, până la detalii 
precise de timp şi intercalare a evenimentelor, pe de o parte, şi considerarea 
informaţiilor ca imposibile, pe de altă parte.

Odată ce am început să vedem dovezile Învierii ca atare, nu este deloc 
greşit să punem dovezile scrise în relaţie unele cu altele. Există detalii, la care 
nu ne vom referi, însă, tabelul de mai jos prezintă în armonie toate părţile 
Evangheliei care prezintă dovezi ale Învierii lui Isus.

Numele femeilor şi discipolilor au fost abreviate astfel: MM – Maria Mag-
dalena; II – Maria, mama lui Iacov şi Iosif, S – Salomeea, I – Ioana; MC – Ma-
ria, mama lui Isus Cristos.

Matei Marcu Luca Ioan

1	 Femeile	(MM,	II,	S,	I,	MC)	sunt	martore	ale	răstignirii. 27.55 15.40 23.49 19.35

2	 Iosif	din	Arimateea	împreună	cu	Nicodim	întreabă	des-
pre corp.

27.57 15.43 23.50 19.38

3	 Pilat	este	bucuros	că	Isus	a	murit. - 15.44 - -

4 Pilat permite coborârea trupului de pe cruce. 27.58 15.45 - 19.38

5	 Iosif	cumpără	giulgiul. - 15.46 - -

6	 Nicodim	cumpără	mirodenii. - - - 19.39

7	 Trupul	este	înfăşurat	în	giulgiu	 27.59 15.46 23.53 19.40
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8	 …împreună	cu	mirodeniile,	după	tradiţia	evreiască	de	
îmbălsămare	a	morţilor…

- - - 19.40

9	 şi	pus	apoi	în	cavou. 27.60 15.46 23.53 19.41

10	Ritualul	de	îmbălsămare	nu	este	terminat	din	cauza	zilei	
de	Sabat	şi...

- - - 19.42

11	O	stâncă	este	folosită	pentru	a	intra	blocarea	cavoului. 27.60 15.46 - -

12	Întreg	procesul	de	îmbălsămare	se	petrece	sub	mărtu-
ria	femeilor	MM	şi	II,	cu	aprobarea	lui	Iosif,	alături	de	
care	femeile	doresc	să	se	întoarcă,	după	ziua	de	Sabat,	
pentru	a	finaliza	ritualul.

27.61 15.47 23.55 -

13	La	plecarea	din	grădină,	Iosif	este	arestat	la	ordinul	
Caiafelor,	cel	mai	înalt	rang	printre	preoţi1.

- - - -

14	Caiafele	poruncesc	ca	intrarea	în	cavou	să	fie	blocată	şi	
păzită.

27.62 - - -

15	Devreme,	în	dimineaţa	următoare	Sabatului,	femeile	
(MM,	II,	S,	I)	ajung	la	mormânt.

28.1 16.2 24.1 20.1

16	Aducerea	mirodeniilor	pentru	finalizarea	ritualului. - 16.1 24.1 -

17	Femeile	sunt	însă	dezamăgite	să	vadă	că	Iosif	nu	este	
acolo	pentru	a	le	ajuta	să	înlăture	piatra	de	la	intrarea	în	
mormânt.

- 16.3 - -

18	Piatra	fusese	deja	înlăturată	de	un	înger	ce	trimisese	
gărzile	nedumerite	să	anunţe	preoţii	de	cele	întâmplate.

28.2 - - -

19	Femeile	găsesc	astfel	mormântul	deschis. 28.2 16.4 24.2 20.1

20	Femeile	măritate	intră	în	cavou	pentru	a	finaliza	îmbăl-
sămarea	iar	MM	rămâne	afară.	Femeile	văd	cavoul	gol	şi	
o	anunţă	pe	MM	să	meargă	să	le	dea	de	veste	şi	lui	Iosif	
şi	Ioan.

-
-

16.5
-

24.3
24.10

-
20.2

21	Între	timp,	îngerul	aflat	în	cavou	le	spune	femeilor	să	
anunţe	toţi	discipolii	despre	cele	văzute	şi	le	dă	de	veste	
că	Isus	merge	înaintea	lor	în	Galileea.

28.5 16.5 24.4 -
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22	Acestea	pleacă	speriate	şi	fără	a	se	opri	să	vorbească	cu	
ceilalţi	sau	cu	Apostolii	(Marcu	1.44).

28.8 16.8 24.10 -

23	Petru	şi	Ioan	se	grăbesc	să	ajungă	la	mormânt,	văd	giul-
giul	şi	hainele	nefolosite	iar	pânza	albă	folosită	pentru	
acoperirea capului2	zăcând	acolo	de	una	singură.	Ioan	
este	convins	şi	împreună	se	întorc	acasă.	

- - 24.12 20.8

24	MM	se	întoarce	încet	şi	în	interiorul	mormântului	vede	
doi	îngeri.

- - 24.4 20.12

25	Întorcându-se	îl	vede	pe	Isus	de	la	care	primeşte	un	
mesaj	ce	trebuie	să	îl	transmită	discipolilor.

-
-

16.9
16.10

-
24.9

20.16
20.18

26	Isus	se	arată	femeilor	înspăimântate	pe	care	le	trimisese	
îngerul	(21).

28.9 - - -

27	Şi	astfel,	întărite	ele	pleacă	să	transmită	mesajul	mai	
departe.

28.10 - 24.9 -

28	Dar	apostolii	nu	par	convinşi. - 16.11 24.11 -

29	Isus	le	apare	Apostolilor	Cleopa	şi	probabil	Petru3	şi	îi	
învaţă.

- 16.12 24.13 -

30	Ei	revin	apoi	şi	le	spun	şi	celorlalţi,	însă	aceştia	nu	cred. - 16.13 24.33 -

31	Atunci	Isus	însuşi	apare	în	mijlocul	lor,	le	reproşează	
lipsa	de	încredere	„	Pacea	fie	cu	voi“,	iar	apoi	mănâncă	
alături	de	ei.

- - 24.41 -

32	Isus	îi	însărcinează	apoi	cu	îndatoriri	şi	le	vorbeşte	des-
pre	Duhul	Sfânt.	

- - 24.49 20.22

33	El	apare	din	nou	opt	zile	mai	târziu,	când	este	şi	Toma	
prezent.

- - - 20.26

34	în	Galileea	are	loc	o	mare	adunare4,	ce	fusese	organiza-
tă	de	mult	timp.

28.16 - - -

35	Dar	şi	o	întâlnire	în	particular	cu	Iacov5. - - - -

36	Întâlnirile	durează	timp	de	40	de	zile6.

37	După	care	are	o	ultimă	întâlnire	cu	toţi	discipolii7. - - - -

38	Apoi	El	îi	conduce	în	Betania. - - 24.50 -
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39	Şi	urcă	la	ceruri	8. - 16.19 - 24.51

40	După	acest	eveniment,	discipolii	se	întorc	la	Ierusalim	
pentru	a	aştepta	revărsarea	Duhului	Sfânt	asupra	lor.	9

- - 24.52 -

Potrivirea detaliilor celor povestite de apostoli este în general naturală şi 
neforţată. Singura nepotrivire de consecinţe o întâlnim la Luca, unde apare 
evident că toate apariţiile lui Isus au fost condensate într-o singură relata-
re (nimeni nu poate considera că acţiunea versetelor 24.13-24, 52 a avut loc 
de-a lungul unei singure zile, mai ales în lumina celor prezentate de Faptele 
Apostolilor 1.3). Aşadar, este posibil ca numeroase vizite făcute apostolilor 
de către femei (Maria Magdalena de două ori, aşa cum se spune în Ioan iar 
celelalte o dată), să fie rezumate în versetele 9-11. Din acest motiv, există ver-
sete care se repetă în tabelul prezentat. Cealaltă dificultate apare în legătură 
cu întâlnirea din Matei 28.9 deoarece în Marcu 16:8 ni se spune că femeile „n-
au spus nimănui nimic pentru că se temeau.“ Bucuria despre care ne spune 
Matei 28.8 rămâne însă un mister ce trebuie explicat.

1 Apocrifa „Faptele lui Pilat“ şi alte documente citate de către E.H. Phillips. Fapt ce nu poate fi 
imposibil în lumina caracterului acestor preoţi. 
2 Phillips susţine că traducerea din greacă (Entetuligmenon) poate însemna doar Înfăşurat, aşa-
dar concluzionează că atât capul cât şi gâtul Învăţătorului fuseseră înfăşurate în acest material, 
pe care I se imprimaseră trăsăturile feţei.
3 1 Corinteni 15.5
4 1 Corinteni 15.6; vezi Matei 26.32
5 Corinteni 15.7
6 Faptele apostolilor 1.3
7 Faptele apostolilor 1.6; Corinteni 15.7
8 Faptele apostolilor 1.10
9 Faptele apostolilor 1.12
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Din nou ne vedem transpuşi într-o altă lume. Discuţia noastră nu se 
mai poate desfăşura pe acelaşi plan ca şi până acum. În acest mo-
ment, problema nu mai gravitează în jurul celor ce ignoră adevărul 

acestei întâmplări ci în jurul a ceea ce Isus Cristos cel înviat va cere de la 
noi. Trebuie adăugat însă că este foarte improbabil ca Acela ce a fost ales 
pentru a fi principalul personaj al acestei poveşti să fie cunoscut numai prin 
prisma autorilor umani şi a amintirii lor perimate şi a filosofiilor şi teoriilor 
contradictorii. Făgăduinţa făcută apostolilor Săi, că Duhul Sfânt se va pogorî 
asupra lor se va adeveri. Afirmaţiile conform cărora, apostolii aveau să cu-
noască adevărul1 vine de la El. Cele afirmate de apostoli, ca fiind însărcinaţi 
cu scrierea poruncilor lui Dumnezeu sunt juste, la fel cum este şi justificarea 
pe care şi-o acordă apostolii, unul altuia, prin cele scrise în Scripturi. 

Aceste premise ne indică originea de natură divină a Noului Testament. 
Este adevărat că nu ni se indică în mod precis ce cărţi ar trebui să conţină Noul 
Testament şi nici nu vom aborda acum problema Canonului biblic. Cu toate 
acestea, Biblia ne oferă călăuzire. Apostolii întrupează această făgăduinţă a 
călăuzirii cel mai bine. Deşi ei au puterea de a transmite darurile Sfântului 
Duh celor ce doresc să se convertească la adevărata credinţă, puterea nu vine 
o dată cu darul credinţei iar acela care doreşte să cumpere prin bani puterea 
Duhului Sfânt, va fi dojenit şi îndepărtat.2 Acest fapt ar însemna ca gene-
raţia următoare apostolilor să cunoască o diminuare a puterii miraculoase, 
inspirate de Duhul Sfânt, şi drept urmare să ia sfârşit şi scrierile de origine 
inspirată.3Cea din urmă consecinţă este istoric adevărată iar pentru prima 
putem realiza un simplu test. Citiţi oricare din părţile Noului Testament îm-
preună cu lucrările de mai jos. Comparaţi Pavel cu Ignat şi Petru cu Policarp 
iar pe Ioan cu Clemenţiu. Diferenţe majore vor putea fi apoi reperate. 

Diferenţa este impusă mai întâi de toate de originalitatea scrierii. Cărţile 

1  Luca 24.49; Ioan 20.22; Faptele apostolilor 1.8
2  Faptele apostolilor 8.18-24
3  Vezi nota de la sfârşitul capitolului.
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Noului Testament sunt scrise de către oameni cu un puternic simţ al pute-
rilor ce le-au fost oferite de către Duhul Sfânt şi care susţin cu tărie mesajul 
ce le-a fost încredinţat. Cu toate acestea, părinţii apostolici, în pofida experi-
enţei personale a credinţei şi suferinţei, scriu epistole care trimit imediat cu 
gândul la repetiţie, scrierile lor fiind în mare parte reiterări ale unor pasaje 
lungi din Biblie. Pe alocuri, sunt presărate greşeli păgâne ce au rolul de a 
dospi adevărul creştin şi fasonări ale faptelor prin adăugarea unor legende 
faptelor ca atare (ca în fabula lui Clemenţiu din Roma despre pasărea Pho-
enix, ce avea drept scop să demonstreze ca adevărată Învierea lui Isus). 4 
Alteori întâlnim în aceste texte acceptarea adevărului că autoritatea acestor 
părinţi apostolici nu este cea a adevăraţilor apostoli.5Lunn remarcă pe bună 
dreptate în acest caz: „declinul brusc care marchează sfârşitul perioadei de 
scrieri apostolice nu a fost suficient de bine evidenţiat.“

În plus, nimeni nu s-ar îndoi de faptul că sentimentele faţă de Vechiul 
Testament, pe care Noul Testament le atribuie în întregime Domnului, nu 
I-ar aparţine într-adevăr. Dumnezeu ţine ca Scripturile să fie Cuvântul Său, 
cuvânt ce nu poate fi călcat şi care trebuie împlinit.6 Atât timp cât autori-
tatea lui Dumnezeu nu fusese demonstrată, aceste afirmaţii puteau fi consi-
derate a fi simple păreri ale unor evrei pioşi, însă în situaţia actuală, această 
abordare devine imposibilă.

Acela ce a fost „dovedit ca putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învie-
rea dintre morţi – adică Isus Cristos, Domnul nostru“7 nu este doar emiten-
tul unei păreri. El vorbeşte în calitate de autoritate8 şi pe care autoritate a 
revendicat-o. Pentru a dovedi Învierea lui Isus, am dovedit inspiraţia de ori-
gine divină a Vechiului Testament, aşa cum El a dorit ca această carte să fie. 
Acest fapt a întâlnit însă obiecţii. Unii dintre cei care s-au recunoscut învinşi 
în argumente de dovezile Învierii lui Isus au sugerat că în timpul vieţii Isus 
se poate să fi fost pradă viciilor umane, fapt ce se putea răsfrânge şi asupra 
părerilor pe care El le-a avut dar care nu se refereau neapărat la misiunea 
Sa. El trebuie să fi avut dreptate – iar teoria kenotică nu are argumente sufi-
cient de puternice împotriva acestui fapt – în învăţăturile despre sensul lui 
Dumnezeu şi El însuşi; El trebuie să fi avut dreptate în învăţăturile transmise 
4  Clemenţiu, 1 Corinteni XXV
5  Clemenţiu, 1 Corinteni V. XIV., I.XVII
6  Supra, p.20, paragraf 2
7  Romani 1.4
8  Matei 7.29
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discipolilor săi; El trebuie să fi avut dreptate în poveţele şi sfaturile pe care 
le-a dat cu privire la viaţa morală a oamenilor. În ceea ce priveşte istoria sau 
ştiinţa El se poate să se fi înşelat. 

Este posibil ca stabilirea autenticităţii Scripturilor să fie privită ca un as-
pect ce ţine de istorie, deşi este mult mai probabil ca afirmaţiile pe care Isus 
le-a făcut despre inspiraţia de natură divină a Bibliei să intre în categoria 
dogmei şi a doctrinei. Argumentul istoric nu are suport în acest caz, deoa-
rece este imposibil să facem diferenţa între motivarea pe care Isus o aduce 
pentru misiunea Sa şi istoria Vechiului Testament; este imposibil să trasăm 
o linie de delimitare între învăţăturile morale pentru discipolii săi şi istoria 
Vechiului Testament; este imposibil să putem separa modul de expunere a 
doctrinei Lui de istoria Vechiului Testament.

Să analizăm acum câte un exemplu din fiecare serie de argumente men-
ţionate mai sus. „Căci dacă l-aţi crede pe Moise“, spune El, „M-aţi crede şi 
pe Mine.“9 Aceste cuvinte sunt o declaraţie a lucrărilor şi misiunii lui Isus, 
care nu ar fi existat decât dacă Moise ar fi scris la vremea sa despre El. În 
consecinţă, aceia care au avut încredere în El, pentru ca avuseseră încrede-
re în cele spuse de Moise, au fost convinşi că El are dreptate şi nu au avut 
nevoie de progrese arheologice pentru a se convinge că se scria în zilele lui 
Moise. Cuvintele Psalmului „Domnul i-a zis Stăpânului meu: Şezi la dreapta 
Mea, până voi face din duşmanii tăi aşternut al picioarelor tale“, sunt atribuite de 
Isus lui David iar concluziile pe care Isus le trage de pe urma acestor cuvinte 
– concluzii doctrinale – nu sunt valabile decât dacă David a scris cu adevărat 
acel Psalm. Astfel, nici o persoană care este cu adevărat convinsă de autori-
tatea lui Isus nu va accepta concluzia critică conform căreia Psalmul ar fi fost 
scris de altcineva. 

După cum am arătat şi mai devreme, Evangheliile ne oferă „semnul pro-
fetului Iona“ chiar pe buzele lui Isus, acesta fiind un simbol al Învierii sa-
le.10 Iată un semn care are foarte mult sens: el se referă mai întâi de toate la 
momentul când trupul lui Isus urma să zacă în mormânt, apoi la intenţia Sa 
de a transmite mesajul Său popoarelor ne-evreieşti, imediat după Înviere şi 
nu în ultimul rând la nevrednicia evreilor de pe vremea Sa, asemănători la 
caracter cu pocăinţa locuitorilor din cetatea Ninive, din vremurile lui Iona 
„Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată alături de această generaţie şi o 
vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona, iar aici iată că se 
9  Ioan 5.46
10  Matei 12.39; 16.4; Luca 11.29
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află Unul mai mare decât Iona.“
Având în faţă un astfel de argument, cum putem reacţiona în faţa unei 

astfel de afirmaţii: „Autorul necunoscut al micii cărţi a lui Iona, cu un su-
flet de misionar, face un protest împotriva exclusivităţii rasiale şi religioase. 
Această carte ar fi golită de înţelesul său intrinsec dacă am încerca sa o pri-
vim ca pe o poveste reală.“11 Prin „autor necunoscut“ scriitorul doreşte să 
spună că nu crede că Iona, fiul lui Amitai, care trăia în Gat-Hefer, pe timpul 
domniei lui Ieroboam al II-lea al Israelului, a fost autorul acestei scrieri, pe 
bună dreptate, aşa cum este certificat şi de toate aceste date biografice ce ne 
sunt menţionate în Biblie.12 Cu excepţia acestui fapt, este practic imposibil 
să urmărim argumentarea scriitorului în condiţiile neîncrederii sale în veri-
dicitatea evenimentelor petrecute , în timp ce la nivel personal, este vorba 
de o pierdere imensă pentru acest autor care a dispreţuit însăşi mărturia lui 
Isus, pe care nu o citează în cadrul aceleiaşi argumentări.

Nimic nu este mai fundamental în învăţătura morală a lui Isus decât ceea 
ce El ne învaţă despre trăinicia căsătoriei. A crede în autoritatea Sa divină 
înseamnă să acceptăm justeţea şi dreptatea învăţăturilor Sale dar şi să înţe-
legem motivele pentru care El ne învaţă astfel: „Din cauza inimilor voastre 
împietrite v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile însă la început nu a fost aşa. 
Eu însă vă spun că cel ce divorţează de soţia lui, în afară de cazul în care este 
vorba de adulter, şi se căsătoreşte cu altcineva, comite adulter.“13

Astfel, Isus preia două principii fundamentale din Geneza, Cartea crea-
ţiei, şi îşi bazează doctrina căsătoriei pe acestea. Logica lui Isus şi adevărul 
acestei poveţe sunt interdependente şi nu pot fi separate. 

Doctrina Învierii ia drept suport povestea lui Moise şi a Copacului în flă-
cări14. Dumnezeu spunea cu această ocazie că El este Dumnezeul lui Avra-
am, Isaac şi Iacob, şi de aceea, Isus concluzionează că şi aceşti bărbaţi vor 
cunoaşte învierea deoarece Dumnezeu nu se numeşte Tată peste suflete în 
veci adormite. Astfel , trebuie ca evenimentul copacului în flăcări şi cuvintele 
rostite acolo să fi fost reale. 

În cele din urmă, deşi în zilele noastre nu se acordă multă atenţie doctrinei 

11  Alan Richardson, How to read the Biblie, with Special reference to the Old Testament – trad. 
„Despre cum să citeşti Biblia, cu referire specială la Vechiul Testament“ (1943), p.17, Auto-
rului i-a fost adusă la cunoştinţă această greşeală, dar nu a răspuns. 
12  Iona 1.1; 2 Regi 14.25
13  Matei 19.3-9
14  Exodul 3.6; Matei 22.32; Marcu 12.26; Luca 20.37; Faptele apostolilor 7.32
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referitoare la cea de-a doua sosire a lui Isus, este neîndoielnic că mare parte a 
Noului Testament îi este dedicată acestui eveniment. Notaţi ceea ce El spune 
despre acest fapt: „ Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe tot aşa va fi şi în 
zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până 
în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a distrus pe toţi. Va 
fi aşadar la fel cum s-a întâmplat şi în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, 
cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar în ziua când Lot a ieşit din So-
doma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a distrus pe toţi. Tot aşa va fi şi 
atunci când se va arăta Fiul Omului.“15 Învăţătura lui Isus referitor la cea 
de-a doua venire a Sa şi la încrederea în veridicitatea evenimentelor petre-
cute în zilele lui Noe sunt într-o relaţie atât de strânsă, încât nici o persoană 
care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut permite vreo urmă 
de dubiu în ceea ce priveşte Potopul. Desigur că acceptarea acestei întâm-
plări depinde de fiecare persoană în parte, însă adevăratul creştin nu va ceda 
niciodată din credinţă în favoarea mrejelor necredinţei contemporane.

Este cert că dovezile ce dovedesc ca Isus crede în inspiraţia de natură 
divină a Vechiului Testament merg chiar mai departe şi sunt mult mai nume-
roase decât am arătat până acum. Nici apostolii lui Isus nu sunt mai prejos în 
ceea ce priveşte acest subiect. Exemplele de mai sus au fost însă alese pentru 
a ilustra clar că nu putem accepta învăţătura lui Isus şi nega autenticitatea is-
torică a Scripturilor. Aceste două aspecte inter-relaţionează iar aceia care ştiu 
că El a înviat din morţi, aşadar că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, nu 
vor ezita în a crede că Isus a prevăzut că anumite părţi ale Scripturii urmau 
să fie ridiculizate de către oameni, şi El le-a sfinţit cu cuvântul Său, înainte ca 
acest lucru să se întâmple.

Desigur că Învierea lui Isus este mai importantă decât am arătat noi până 
acum. Această înviere ne convinge nu numai să credem în Biblie şi în cele 
ce ne sunt povestite în ea dar şi de faptul că omului credincios i se cere să ia 
atitudine pentru a-şi demonstra credinţa. De la a fi convins că Biblia vorbeşte 
despre fapte reale până la a deveni un creştin adevărat trebuie parcurşi paşi 
esenţiali. Deşi nu este aceasta preocuparea noastră, urmează o serie de pa-
saje ce vor oferi indicii preţioase acelora ce sunt dispuşi să le audă. Acestea 
fiind spuse, vom părăsit acum acest subiect şi ne vom întoarce către celelalte 
motive pe care le avem pentru a crede Biblia. 

„Prin urmare duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 

15  Luca 17.26-30
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în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzeas-
că tot ce v-am poruncit!“16 

„Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi 
Cristos...Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Cris-
tos, spre iertarea păcatelor voastre.“17

„Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le po-
runceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, pentru că a 
rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe 
care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin 
faptul că L-a înviat dintre cei morţi.“18

„ Iar în ceea ce priveşte Duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este 
Fiul lui Dumnezeu, prin Învierea dintre morţi – adică la Isus Cristos, 
Domnul nostru...Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.“19

„Dar Cristos a fost înviat din morţi, El fiind primul rod dintre cei care 
au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morţilor a 
venit tot printr-un Om. Aşa cum în Adam toţi mor, la fel, în Cristos, toţi 
vor fi înviaţi, însă fiecare la rândul lui; primul rod este Cristos, apoi, la 
venirea Lui, cei ai lui Cristos.20“

„Am fost mort dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi 
ale Locuinţei Morţilor!“21

„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin 
Domnul nostru Isus Cristos. De aceea, fraţii mei preaiubiţi, fiţi fermi, de 
neclintit, întotdeauna implicaţi din plin în lucrarea Domnului, pentru că 
ştiţi că în Domnul lucrarea voastră nu este zadarnică.“22

Aceasta este o selecţie superficială de paragrafe, a căror menire este să 

16  Matei 28.19-20
17  Faptele apostolilor 2.36, 38
18  Faptele apostolilor 17.30-31
19  Romani 1.4, 16
20  1 Corinteni 15.20-23
21  Apocalipsa 1.18
22  1 Corinteni 15.57-58
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indice spre aceeaşi concluzie a Scripturilor, pe care am demonstrat-o şi noi. 
Sensul acestor paragrafe nu este doar acela de a ne convinge la nivel ra-
ţional, fapt care face şi obiectul acestei cărţi; ele ne dezvăluie o Autoritate 
căreia trebuie să îi dăm ascultare; ele ne oferă o perspectivă conform căreia 
Învierea lui Isus devine recompensa celor credincioşi Lui, în ziua stabilită a 
întoarcerii.
Notă: Afirmaţia conform căreia moartea ultimului apostol ar fi fost de 

aşteptat să încheie ciclul scrierilor biblice de natură divină, nu înseamnă 
desigur că întreg Noul Testament a fost scris de către Apostoli exclusiv, ci 
înseamnă că puterea inspiraţiei divine a fost încredinţată apostolilor iar în 
lipsa unor noi revărsări a inspiraţiei de ordin divin, după moartea acestora, 
cei calificaţi să scrie despre Cuvântul lui Dumnezeu nu puteau exista după 
era apostolică. Marcu, Luca şi alţi scriitori ai Noului Testament sunt astfel de 
exemple deşi ei nu au fost apostoli. Chiar şi în acest caz influenţa apostolică 
este tradiţională şi chiar de aşteptat – Petru ar putea fi considerat inspiraţia 
lui Marcu iar Pavel a lui Luca. 



39

7. Împlinirea profeţiei

Este greu de înţeles de ce în interiorul cercurilor sociale intelectuale 
acest subiect este privit cu atât de multă repulsie. Este foarte greu a 
atrage interesul cuiva într-o anumită problemă atunci când subiectul 

este temă de controversă intelectuală. Aceia însă care au curajul de a între-
prinde o astfel de acţiune cad repede pradă sentimentului că nu au atins 
gradul de dezvoltare intelectuală al interlocutorilor. Interesul faţă de acest 
subiect este stins cu premeditate (după cum bine am observat şi noi)1, aşa 
cum demonstrează şi faptul de a reprezenta profeţii ca simpli învăţători, 
înzestraţi cu o percepţie mai sensibilă a divinităţii şi care transmit un me-
saj moral în primul rând (şi politic la vremea respectivă), neavând însă altă 
importanţă deosebită pentru zilele noastre decât aceea de a învăţa şi culege 
roadele acelor situaţii despre care au scris apostolii.

Cel care crede în Biblie, pe de altă parte, se află în poziţia fericită de a fi 
capabil să accepte tot ceea ce ea spune despre importanţa morală a învăţătu-
rilor profeţilor şi să sublinieze această importanţă prin încrederea că apos-
tolii împărtăşeau nu propria concepţie despre Dumnezeu, ci ceea ce Dum-
nezeu Însuşi le dezvăluise despre Autoritatea Sa. Perspectiva modernă este 
echivalentă cu sărăcirea adevărului, prezentând pur şi simplu arta retoricii 
posedate de profeţi, ca şi cum ei ar fi fost acum redescoperiţi, după o lungă 
perioadă de tăcere – ceea ce nu este nicidecum adevărat – dând la o parte 
aspectul cel mai important al mesajului transmis.

Posedând prin lumina cunoştinţelor dezvăluite până aici respectul cu-
venit şi din ce în ce mai bine conturat pentru Scriptură, ar trebui să notăm, 
poate cu surprindere, că cele scrise aici nu constituie punctul de vedere al 
acelora pe care ar trebui să îi respectăm cel mai mult. Isus nu a dispreţuit 
profeţiile „Moise a scris despre Mine“2, a spus El. Moise împreună cu toţi 
profeţii anunţaseră înainte că Isus va trebui mai întâi să sufere şi abia apoi să 

1 p. 3
2  Ioan 5.46
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intre în slava Lui3. Faptul că trebuie „ să se împlinească ceea ce a fost spus“4 
este o temă recurentă a Evangheliei. Împlinirea cuvintelor lui Daniel profetul 
trebuia să acţioneze ca o avertizare pentru urmaşii săi, relativ la chinurile ce 
aveau să urmeze.5

Apostolii ne spun în mare parte aceleaşi lucruri. Pavel scrie despre împli-
nirea neconştientizată a prezicerilor profeţilor, atunci când evreii L-au con-
damnat şi ucis pe Mesia.6 Petru citează împlinirea cuvintelor din Psalmi şi 
a celor rostite de profeţi în discursurile sale înscrise în Faptele Apostolilor. A 
doua epistolă a lui Petru ne atrage atenţia asupra profeţiilor în cel mai direct 
mod: 

„Şi avem, de asemenea, mesajul profetic demn de încredere, la care bine 
faceţi că luaţi aminte, pentru că este ca o lampă care luminează într-un 
loc întunecos, până când zorii şi steaua de dimineaţă vor răsări în inimi-
le voastre. Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nici o profeţie din Scriptură 
nu s-a născut din propria imaginaţie a cuiva. Căci nici o profeţie n-a fost 
adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, 
conduşi de Duhul Sfânt.“7

Acesta este aşadar un argument de care nu ne putem îndoi. Profeţiile au 
existat înainte de împlinirea lor şi s-a vorbit despre ele ca reprezentând Cu-
vântul direct al lui Dumnezeu. Astfel, lucrările lui Isus la care am fost părtaşi 
fac ca aceste profeţii să fie mai demne de încrederea şi atenţia noastră. 

Profeţia nu este o pronosticare fără sens, aşa cum insinuează batjocori-
torii. Profeţii din Biblie nu erau cititori în globul de cristal care îţi ofereau 
serviciile contra cost, iar cuvintele lor nu erau afirmaţiile înşelătoare ale 
vreunui vrăjitor. Scripturile mărturisesc existenţa unui scop etern şi constant 
al vieţii pe pământ, un scop care este dat de Dumnezeu, Cel care cunoaşte 
atât începutul cât şi sfârşitul. Profeţiile Bibliei se potrivesc perfect cu scopul 
divin şi nu pot fi privite independent de acest scop ultim, la fel cum scopul 
nu poate fi privit separat de profeţii. Astfel, procedăm corect atunci când le 
acordăm atenţia cuvenită, iar dacă ne întoarcem privirea către profeţiile care 
s-au împlinit deja, avem toate certitudinea că acele profeţii neîmplinite, dar 
3  Luca 24.26
4  Matei 13.35; Marcu 14.49; Luca 21; Ioan 17.12
5  Matei 24.15
6  Faptele apostolilor 13.27
7  2 Petru 1.19-21
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aşteptate, servesc drept poveţe credinciosului în aşteptarea sa. 

Scopul lui Dumnezeu
Vom trece scurt în revistă cele discutate anterior, pentru a forma cadrul 

favorabil pentru profeţiile pe care urmează să le analizăm. Biblia începe cu 
cuvântul creat de Dumnezeu, dar pe care omul, făcut stăpân asupra pămân-
tului de aceeaşi autoritate asupra cuvântului, decide să îl ignore. Această 
decizie înseamnă în ultimă instanţă că omul a decis să nu asculte de Voinţa 
Divină. Drept urmare, omul este pedepsit cu starea efemeră de muritor şi 
iată cum planul mântuirii intră în acţiune. Cu toate acestea, ne confruntăm 
mereu cu o alegere: Set în locul lui Cain, Sem în locul fraţilor săi sau Iacov 
în locul lui Esau8. O dată cu Avraam, alegerea se aplică unei naţiuni, ast-
fel încât nepotul lui Avraam, Iacov sau Israel, devine patriarhul poporului 
Israelului.

Aceasta este naţiunea căreia îi este dată custodia planului lui Dumnezeu. 
La început, evreii merg în Egipt de unde vor fi eliberaţi sub conducerea lui 
Moise, prin autoritatea lui Dumnezeu. Ei vor pătrunde apoi pe tărâmul fă-
găduit sub conducerea lui Iosua, le vor fi daţi regi numiţi de Dumnezeu din 
neamul lui David şi vor locui aceste pământuri până ce răutatea lor devine 
intolerabilă şi sunt pedepsiţi prin robie.9

Din sânul acestui popor se numără câţiva evrei ce aleg să plece atunci 
când li se oferă posibilitatea iar în mijlocul acestora va apărea şi Isus la tim-
pul potrivit. Ei, în majoritatea lor, refuză autoritatea lui Isus, şi în consecinţă 
vor suferi şi ei acelaşi refuz din partea divinităţii.10 Acest moment nu mar-
chează încă sfârşitul scopului lui Dumnezeu, acela de a umple pământul cu 
slava Sa11. Acest scop se va concretiza ulterior iar Împărăţia lui Dumnezeu 
va fi instituită prin putere şi dreptate divine.

Poporul Israelului aruncat în dizgraţie
Dumnezeu a ales poporul Israelului pentru a-i încredinţa Poruncile divi-

ne. Ei au fost însoţiţi de Dumnezeu în călătoria spre tărâmul făgăduit. Li s-au 
dat mai apoi şi condiţiile pe care trebuiau să le respecte, pentru a se bucura 
de iubirea lui Dumnezeu. Capitolul douăzeci şi opt al Deuteronomului este 
8  Geneza
9  Exodul până la 2 Cronici 
10  Ezra şi Neemia; Evanghelia şi Faptele apostolilor; Romani 9-11
11  Numeri 14.21
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atribuit în Scripturi lui Moise şi este astfel considerat ca aparţinându-i lui 
Moise de către Daniel, Neemia şi alţii.12 O concepţie comună susţine că în-
treaga carte a Deuteronomului ar fi fost scrisă în timpul domniei împăratului 
Manase, cu aproximativ şapte sute de ani mai târziu. Acest fapt este în mod 
evident fals, conform profeţiilor timpurii care citează această carte, însă noi 
nu vom intra mai adânc în detalii de acest fel. Aceia care încearcă să postda-
teze profeţiile, nu o fac niciodată cu suficientă imaginaţie: această postdatare 
a profeţiilor din Scripturi ar însemna plasarea majorităţii profeţilor din Ve-
chiul Testament în zilele creştinismului sau chiar mai târziu. Aşadar, vom 
citi Deuteronomul aşa cum este, fără a ne îngrijora despre dată şi acceptând 
o aproximaţie de două sute de ani. Scopul nostru este acela de a auzi mesajul 
pe care cartea îl conţine relativ la poporul evreiesc.

Acestui popor i se promite o viaţă lungă şi prosperă pe acest tărâm al 
făgăduinţei, Palestina, dacă oamenii vor da ascultare poruncilor lui Dum-
nezeu.13 În schimb, dacă ei aleg să nu se supună şi să acţioneze conform 
propriei alegeri, sunt avertizaţi despre un număr mare de blesteme ce se vor 
abate asupra întregului lor popor. Iată câteva exemple din Deuteronomul 
28: 

„Ei vor fi alungaţi printre toate neamurile.“ (v. 25).

„Vei fi de râs, de pomină şi de batjocură printre toate popoarele.“ (v. 37).

„În dezastrul şi în strâmtoarea în care te va conduce duşmanul tău Te 
vei hrăni cu rodul pântecului tău, carnea fiilor şi a fiicelor tale...“(vv. 
53-57).

„Printre aceste neamuri nu vei avea pace şi nu vei avea un loc de odihnă 
pentru talpa picioarelor tale.“ (vv. 65-67).

Perioada domniei împăratului Manase este mult prea timpurie pentru a 
putea spune că aceste preziceri sunt imposturi. Doar la mulţi ani după moar-
tea lui (aproximativ 50) Ierusalimul a cunoscut primele dezastre. Scriptura 
ne oferă o descriere circumstanţială şi elocventă care are rol de confirmare a 
prezicerilor sumbre pictate în Deuteronom.14 Oamenii erau răspândiţi prin 
diverse locuri, aşa cum prezisese profeţia, şi în acest moment a început să se 

12  Daniel 9.11, Neemia 9.23, 29
13  vv. 1-15
14  2 Regi 25; 2 Cronici 36.11-12; Ieremia 14, 34, 37 şi mai departe
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manifeste nesiguranţa acestei naţiuni, stare care continuă şi în ziua de azi. Ar 
fi potrivit de adăugat că această situaţie a poporului evreiesc s-a înrăutăţit 
considerabil în ultimii zece ani.

Unii oameni (în urma unei terori ce se potriveşte exact descrierii făcute în 
Deuteronom, în cartea lui Ester) s-au întors în Palestina, pentru a-l răstigni 
pe Împăratul lor, iar drept urmare aceştia au suferit aceeaşi soartă din nou, 
atunci când Romanii le-au distrus oraşul în 70 e.n.

Desigur că aceasta nu este singura profeţie care prevesteşte răspândirea 
acestei naţii şi chinurile îndurate de ea. Alţi profeţi vor repeta şi ei, în mod 
constant, avertismente ale nenorocirilor ce aveau să se abată asupra evre-
ilor.15 Nimeni nu se poate îndoi de natura împlinirii acestor preziceri sau 
trece cu vederea dovada de netăgăduit a acestui adevăr, la fel cum nimeni 
nu poate nega înţelesul cuvântului evreu pentru majoritatea populaţiei din 
întreaga lume. 

Desigur, există şi alte naţiuni care au fost nimicite. Poporul Israelului nu 
a fost singura rasă asupra căreia puteri precum Babilonul, Asiria şi Roma 
şi-au întins puterea de dominaţie şi nici Ierusalimul nu a fost singura cetate 
distrusă până la temelii. Scripturile au ceva de spus despre distrugerea al-
tor naţiuni, de asemenea, după cum vom vedea în curând. Însă, importanţa 
profeţiilor referitoare la Israel este că împlinirea acestora nu are în centru o 
nimicire totală. După nenumărate nenorociri şi suferinţe invocate de aceste 
preziceri, poporul supravieţuieşte în final.

Păstrarea poporului izraelit
Fiind în principal preocupată de relatarea şi împlinirea planului lui Dum-

nezeu, Biblia face referiri frecvente la impactul pe care evreii l-au avut asu-
pra popoarelor învecinate, şi astfel, atunci când Cartea ne vorbeşte despre 
năpastele evreilor, cunoaştem şi victimele colaterale ale destinului acestui 
popor. Amos, spre exemplu16, invocă pedepsirea cetăţilor Aram, Filistia, 
Phoenicia, Ammon şi Moab cu aceeaşi înverşunare cu care ameninţă cu urgii 
Israelul şi Iudeea. Isaia vorbeşte în capitole succesive despre patimile ce se 
vor abate asupra Babilonului, Moabului, Aramului, Egiptului, Phoeniciei, 
iar mai apoi de năpastele viitoare ale Israelului şi Iudeei17. Vom găsi o selec-

15  Isaia şi Ieremia, Amos 3, Mica 3
16  1 Amos 2
17  Isaia 13, 15, 17, 19, 23, 28, 29
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ţie asemănătoare de paragrafe şi în Ezechiel.18

Diferenţa între pedepsirea diverselor popoare este majoră şi toţi profeţii o 
remarcă. Popoarele păgâne vor fi pedepsite cu distrugerea completă, în timp 
ce Israelul va primi o lecţie memorabilă, dar care nu va avea drept urmare 
extincţia unei rase. Chiar şi cele mai dure acuze sunt temperate şi după cum 
spune Amos: „Iată, ochii Stăpânului Domn sunt peste regatul păcătos! Îl voi 
nimici de pe faţa pământului! Totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice 
Domnul.“19 Toate celelalte mărturii sunt asemănătoare în înţeles. Referitor 
la acest subiect, Ezechiel ne prezintă o parabolă care are menirea de a explica 
acţiunile lui Dumnezeu în Israel20: o treime a populaţiei avea să fie arsă în 
mijlocul cetăţii, o treime tăiată cu sabia iar o altă treime împrăştiată în vânt, 
adică împrăştiată prin toată lumea. Cu toate acestea, urma ca un număr mic 
de evrei să fie păstraţi, astfel încât ei să vadă cum Dumnezeu salvează orice 
mică rămăşiţă, dacă aceasta s-a căit.

Cea mai clară afirmaţie vine din partea lui Ieremia, care repetă de două 
ori aceeaşi promisiune: 21 „Voi nimici toate neamurile printre care te-am 
risipit, dar pe tine nu te voi nimici cu desăvârşire. Te voi disciplina însă cu 
dreptate; nu pot să te las nepedepsit.“

Nu ne este deloc greu să stabilim legătura dintre aceste cuvinte şi istorie. 
Vechii vecini ai Israelului au dispărut: Edom, Amon, Moab, Filistia, Tyre şi Si-
don. Vechii duşmani ai Israelului au dispărut şi ei: Aram, Asiria şi Babilon22. 
Dar Israelul supravieţuieşte, înconjurat de dispreţ, aşa cum i-a fost scris, dar 
totuşi dăinuind martor peste milenii al adevărului divin. El supravieţuieşte, 
în ciuda tuturor probabilităţilor, tuturor persecuţiilor şi încercărilor de exter-
minare, fie acestea vechi sau noi, ridicând un semn de întrebare pentru care 
există un singur răspuns: „care este secretul nemuririi evreilor?“

Evoluţia stăpânirii lumii
Unui om în exil i s-a arătat o viziune de la Dumnezeu, care explica cum 

avea să se restabilească scopul lui Dumnezeu pe pământ. Înainte însă, o 
primă viziune i-a fost prezentată conducătorului păgân23, în visul său de 
18  Ezechiel 26, 29, 34, 35
19  Amos 9.8
20  Ezechiel 5
21  Ieremia 30.11, 46.28, 4.27, 5.10, 18
22  Vezi John Urquhart: „Wonders of Prophecy“ (trad. „Minuni ale profeţiei“)
23  Daniel 2
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noapte. Visul reprezenta o fiinţă umană, cu cap din aur, piept de argint, şol-
duri de cupru şi picioare de fier. Viziunea s-a arătat apoi omului în exil, sub 
forma unei succesiuni de ţipete înfiorătoare de la patru bestii (reprezentarea 
domniei sălbatice a oamenilor pe pământ), un leu, un urs, un leopard şi un 
monstru necunoscut. Aceste fiare reprezintă succesiunea diferitelor imperii 
pe teritoriile din jurul Mării Mediterane. 

Cartea lui Daniel, cea care ne relatează toate aceste fapte, s-a confruntat cu 
un criticism aspru. Datele despre care această carte profetizează (605 şi 540 
î.e.n, aproximativ) au fost plasate mai târziu cu patru sute de ani, dar cum 
perioada rămasă nu era suficientă pentru a acoperi evenimentele prezise de 
Daniel, datele au fost în final falsificate doar pentru a dovedi că profetul se 
înşelase.24 Însă acelora conform cărora Daniel împarte Imperiul Medo-per-
san în două (făcând din Grecia a patra naţiune stăpânitoare şi din Daniel un 
ipocrit) li se răspunde chiar de către Daniel însuşi; berbecul din Daniel 8.7 
reprezintă Imperiul Medo-persan, reprezentat ca o unitate indivizibilă, pe 
când coarnele corespund perfect ursului culcat pe o parte din versetul 7.5. Se 
vrea ca cititorul să privească ironic prima obiecţie adusă, pe când pe a doua 
s-ar putea să o trateze cu nesocotinţă. Pentru a clarifica istoric evoluţia impe-
riilor, iată cum ar putea fi aceasta ilustrată într-o manieră foarte uşoară: 

DANIEL 2 DANIEL 7 ISTORIE

Cap din aur (v. 32, 28)

Piept de argint (v. 32, 39)

Şolduri de cupru (v. 32, 29)

Picioare de fier (v. 33, 40)

Un leu cu aripi de vultur (v. 4)

Urs culcat pe o parte (v. 5)

Leopard înaripat (v. 6)

A patra bestie (v. 7, 23)

Imperiul Babilonului

Imperiul Medo-persan

Imperiul Greciei macedonene

Imperiul roman

 
 Primele două Imperii i-au fost cunoscute lui Daniel. Dacă datele istori-

ce furnizate ar fi corecte, ar trebui ca el să fi cunoscut aceste prime imperii 
din istorie, iar pe al treilea din experienţă proprie (în timpul vieţii). Aceste 
imperii au crescut iar apoi au fost înlăturate, până când Imperiul Roman s-a 
ridicat, a crescut iar apoi a slăbit din nou. Momentan, deşi am putea analiza 
simbolurile de care dispunem pentru a vedea în ce măsură acestea se potri-
vesc imperiilor cărora le sunt asociate, Daniel a realizat mai mult decât un 
istoric – el a prezis succesiunea acestor imperii. Profeţiile nu se va opri aici 

24  Vezi C. Boutflower „In and Around the Book of Daniel“ (trad. „Despre cartea lui Daniel“)
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însă. Ajuns la Roma, el spune „Până aici şi nu mai departe.“ Roma urma să 
fie înlocuită ca putere nu de un al cincilea Imperiu, similar primelor patru, 
ci de un stat scindat de probleme politice (picioarele din fier şi lut), 25 şi de 
o nouă putere, ce urma să se ridice din al patrulea Imperiu, ce se distinge 
în visele premonitorii ale unui profet, graiul mincinos al unui fals profet şi 
acţiuni de persecuţie şi învinuire.

Acest stat măcinat de probleme politice a început să existe încă din tim-
pul declinului progresiv al Imperiului Roman; Încercările turcilor, francezi-
lor şi prusacilor de a pune bazele unui al cincilea stat, eşuau de fiecare dată 
când victoria părea sigură; atunci când Viena cea încăpăţânată, victoriosul 
Nelson, invazia funestă a Moscovei şi Bătălia Angliei au încercat din răspu-
teri, al cincilea Imperiu a întârziat să se ridice. 

În schimb, s-a ridicat succesorul celui de-al patrulea imperiu, acela ce 
purta însemnul lui David, şi a preluat frâiele acelei Rome părăsite de împă-
rat, distingându-se prin sfera diferită de interese.26

Profeţiile lui Daniel despre scopul lui Dumnezeu s-au justificat, şi împre-
ună cu ele şi o parte a Scripturilor. Desigur că profeţiile nu se opresc aici. 
Fiecare dintre ele ne trimite la un alt eveniment care urmează să se petreacă. 
De aceea, suntem norocoşi să trăim aceste vremuri şi nu cele premergătoare 
crizei anunţate. Asupra acestui subiect vom reveni însă mai târziu. 

Evreii şi Împăratul lor promis
Ultima dată când ne-am concentrat asupra evreilor, aceştia treceau prin 

momente dureroase. Mulţi dintre ei rămăseseră în exil; unii se întorseseră 
înapoi pe pământurile lor pentru a-L întâmpina pe Mesia, urmând ca apoi să 
Îl omoare. Apoi, drept urmare a groaznicului masacru a campaniei romane, 
evreii fuseseră din nou împrăştiaţi în lume. Ne-am ocupat deja de acea parte 
a Vechiului Testament care trasează aceste momente la fel ca şi de părţile 
care vorbesc despre răspândirea mesajului Scripturii printre toate naţiunile. 
A fost arătat că Daniel prezisese corect data venirii lui Mesia, scopul lucrării 
Sale şi modul în care El urma să moară, şi a pregătit pentru Isus perspectiva 
nimicirii ce avea să urmeze. Isaia şi Zaharia şi-au adus şi ei contribuţia la 
povestea ce fusese scrisă înainte. 

Ne găsim acum în faţa prezicerilor făcute de Însuşi Isus. Pentru aceia care 

25  Daniel 2.33, 41-43
26  2 Tesaloniceni 2.4; vezi H. Grattan-Guinness, „Romanism and the Reformation“ (trad. Catoli-
cismul şi Reforma Protestantă – publicaţie netradusă în limba română)
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insistă asupra ideii că Evanghelia a fost scrisă după asedierea Ierusalimului 
şi că nu a existat nici o profeţie care să se refere la acest eveniment, nu putem 
decât să ne manifestăm imposibilitatea de a fi de acord cu ei, şi să le prezen-
tăm în continuare o parte a profeţiilor lui Isus. Este foarte uşor de observat 
adevărul de care sunt înconjurate aceste profeţii. Cu mult timp înainte de 
moartea sa, Luca27 îl prezintă pe Isus profitând de ostilitatea conducătorilor 
pentru a le reaminti că şi strămoşii lor trataseră primii profeţi într-un mod 
asemănător şi ameninţând cu aceleaşi pedepse distrugătoare pe care le sufe-
riseră şi cei din trecut, din cauza ignoranţei lor. Acestea sunt consecinţele la 
care ne-am fi aşteptat şi noi iar profeţia este în acord perfect cu evenimentul 
descris. „Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor, Şi-a trimis tot timpul mesa-
gerii la ei, i-a trimis pentru că Îi era milă de poporul Lui şi de Lăcaşul Său. Ei 
însă i-au luat în derâdere...până când mânia Domnului a ajuns fără leac“28. 
Isus face o profeţie asemănătoare şi în timpul urcării anevoioase şi dureroase 
pe muntele Golgota şi nici aceste informaţii nu par a fi rodul fanteziei. 

Însă cea mai importantă dintre profeţiile lui, pe care postdatarea teori-
ilor necredincioase încearcă să o atace este cu siguranţă cea de pe muntele 
Măslinilor29, ale cărei detalii sunt atât de precise încât ne este imposibil să 
o ignorăm. Deoarece ceea ce am arătat mai devreme despre Deuteronom 
demonstrează că este imposibil să separăm prezicerile din Scriptură prin 
postdatare, ne vom mulţumi să notăm faptul că Isus face aceste profeţii în 
două părţi distincte: 

Deşi Isus prevesteşte distrugerea Ierusalimului în anul 70 D.Hr., aşa • 
cum arată şi înscrisurile istorice, acest fapt nu va fi considerat o do-
vadă; şi 
Isus a • profeţit despre evenimentele ce urmau să ducă la o catastrofă 
de proporţii în rândul omenirii. 

Prin această ultimă profeţie, Isus se alătură profeţilor Vechiului Testa-
ment şi ne aduce astfel în punctul culminant al studiului nostru referitor la 
profeţiile din Scripturi. 

Restabilirea evreilor şi ultimele zile
În paginile anterioare ale prezentului capitol am stabilit că evreii nu 

avea să fie distruşi în totalitate. Însă scopul lui Dumnezeu nu a fost acela ca 
27  Luca 13.34
28  2 Corinteni 36.15-16
29  Luca 21; Marcu 13; Matei 24
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naţiunea să fie împrăştiată în toată lumea pentru eternitate. Profeţii ne vor-
besc despre un viitor mai bun, la fel ca Ieremia care ne vorbeşte astfel despre 
sfârşitul acestor lucruri: 

„Ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, neamuri, şi vestiţi-l în ostroavele de 
departe! Spuneţi: „Cel ce l-a risipit pe Israel îl va aduna şi Îşi va păzi tur-
ma ca un păstor!“ Căci Domul îl va răscumpăra pe Iacov şi îl va elibera 
din mâna unuia mai puternic decât El.“30

Restul profeţiilor întăresc cele spuse despre acest final fericit.31 Există 
chiar şi detalii referitoare la modul în care poporul evreiesc se va întoarce pe 
pământul Israelului, cu ajutorul unei naţiuni prietenoase. 32Astfel de profe-
ţii au ajutat un student la teologie, din anul 1848 să găsească semnul profeţiei 
unei preziceri, cuprins în aceste cuvinte: 33

„Nu ştiu dacă acei oameni care în prezent trasează destinul politicii 
externe a Marii Britanii, au luat în calcul ideea asumării suveranităţii 
Ţării Sfinte, împreună cu promovarea colonizării acesteia de către evrei; 
este cert însă că intenţiile lor prezente nu sunt importante atât timp cât 
ele vor fi dictate doar de evenimentele ce urmează să aibă loc, şi care 
nu pot fi strămutate nici prin puterea combinată a cerurilor şi pământu-
lui, deoarece...degetul lui Dumnezeu a indicat calea pe care trebuie să 
păşească Marea Britanie, fără a exista nici o posibilitate de sustragere de 
la acest destin decis.“

Evenimentele istoriei au susţinut în proporţie mare aceste profeţii ale 
Scripturilor. La momentul când aceste cuvinte fuseseră scrise erau foarte pu-
ţini evrei în Israel şi nici chiar la şaptezeci de ani mai târziu, numărul acesto-
ra nu crescuse considerabil. În anul 1887, după primul Congres Sionist de la 
Basel şi după ce conducătorii turci au fost supuşi unei abordări directe, s-a 
reuşit obţinerea unui număr de concesii la adresa imigranţilor evrei, care nici 
nu puteau visa la o imigrare la scară largă. Cu toate acestea primul război 
mondial a început în 1914 şi a plasat Turcia şi Marea Britanie pe baricade 
inamice. Serviciile aduse de evreul Weizmann cauzei britanice şi intereselor 
mai puternice a promovat Declaraţia Balfour prin care „Guvernul Maiestăţii 
30  Ieremia 31. 10,11
31  Isaia 35.10, 51.11, Ezechiel 36.37, Amos 9.11-15
32  Isaia 18 şi 60.9
33  I. Thomas, „Elpis Israel“ 1848, Edn. 1924, p.442.
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Sale favorizează numirea Palestinei drept Ţară de origine a evreilor.“
Nu ne preocupă aici diversele interpretări ale acestei promisiuni ci ceea 

ce s-a întâmplat între această dată şi timpurile prezente. În anul 1917 Ie-
rusalimul a fost smuls Turciei de către Generalul Allenby urmând ca prin 
Acordul de Pace să i se ofere Marii Britanii drepturi asupra ţării. Imigrarea 
evreilor a fost oprită şi interzisă de către conflictele de interese care au urmat 
acestor evenimente, după care evreii şi-au manifestat lipsa dorinţei de a se 
întoarce pe pământul strămoşilor lor. Cu toate acestea, acum sunt 600.000 de 
evrei pe acest pământ, ceea ce constituie aproximativ o treime din populaţia 
evreiască. 

Acest număr nu înseamnă că fiecare cuvânt al profeţiei a devenit realitate 
ci că numărul evreilor stabiliţi în Ierusalim este cel mai mare de până acum, 
mai mare decât acela din vremea lui Zerubabel34 (50.000) şi mai mare decât 
orice migrare de populaţie din ultimele trei milenii. Această restabilirea a 
poporului evreiesc va continua, desigur nu fără piedici, şi un deznodământ 
similar începuturilor. Ceea ce ne spune însă începutul îndeplinirii profeţii-
lor este faptul că profeţii de acum două mii până la două mii şi jumătate de 
ani în urmă au profeţit just ceea ce în final urma să se adeverească, într-un 
fel sau altul. Evreii care revin pe pământul de origine nu realizează în tota-
litatea lor că de fapt participă la îndeplinirea profeţiilor lui Dumnezeu, iar 
acesta este un alt caz care indică necredinţa acelora care nu cred cele spuse şi 
demonstrate de profeţii din trecut. Biblia ne povesteşte35 despre necredinţa 
evreilor întorşi în Palestina, şi despre măsurile ce urmează să fie luate pen-
tru a îndrepta credinţa lor. Evreii şi-au asumat neînţelegerea mesajului lui 
Dumnezeu atunci când L-au răstignit pe Isus36, însă această necredinţă nu 
va dăinui etern. 

Discuţia aceasta a pornit însă de la redarea Israelului evreilor, precum 
Însuşi Domnul Isus profeţise. „Ierusalimul“ a spus El, „va fi călcat în picioa-
re de către neamuri, până când se vor împlini vremurile neamurilor“37 şi se 
pare că ne apropiem cu paşi repezi de acel moment al istoriei noastre.

Isus continuă să descrie în detaliu evenimentele care vor marca timpurile 
acestea. „Vor fi semne în soare, lună şi stele, iar pe pământ va fi suferinţă 
printre neamuri, încremenite de urletul mării şi al valurilor. Oamenii vor 
34  Ezra 2. 64,65
35  Ezechiel 36.16-29
36  Romani 11.25
37  Luca 21.24
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leşina de frică în aşteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, 
căci puterile cerurilor vor fi clătinate.“38 

Vremea eliberării evreilor de necazurile lor va fi o vreme cu necazuri ne-
maiîntâlnite, chinuri şi frică în faţa unui sentiment aprig de neputinţă „oa-
menii vor leşina de frică“. Iată aşadar una din cel mai des întâlnite corespon-
denţe atunci când este vorba de profeţii ale profeţilor sau ale lui Isus. Luaţi 
aminte la următoarele cuvinte: 

„După multe zile vei fi pregătit; la sfârşitul anilor vei veni împotriva 
unei ţări refăcute de pe urma sabiei şi adunată din mai multe popoare 
pe munţii lui Israel, munţi care fuseseră multă vreme pustii. Ea va fi 
atunci o ţară scoasă dintre popoare, care locuieşte în siguranţă...în ziua 
aceea în care Gog va veni împotriva ţării lui Israel, zice Stăpânul Domn, 
Îmi va izbucni furia aprinsă. Îl voi judeca prin molimă şi prin vărsare de 
sânge. Ploaie năprasnică, grindină cât piatra, foc şi pucioasă voi revărsa 
peste el, peste hoardele lui şi peste multele popoare care vor fi ca el. 
Îmi voi arăta astfel măreţia şi sfinţenia lui. Mă voi face cunoscut în ochii 
multor neamuri. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.“

Întoarcerea evreilor pe pământul sfânt va duce la o vastă campanie mili-
tară ce va avea drept scop nimicirea evreilor, la o provocare a invadatorilor 
de către ocupanţii tării39 şi la intervenţia divină. 

„ În vremea aceea se va ridica Mihail, mare căpetenie, ocrotitorul 
poporului tău, va fi o vreme de necaz cum n-a mai fost de la începutul 
vremurilor şi până atunci. Dar în vremea aceea, poporul tău va scăpa şi 
anume oricine va fi găsit în carte.“40

Nu ni se spune nimic aici despre criză însă atât Isus cât şi Ezechiel menţi-
onează aceleaşi simptome ale crizei; reînvierea naţiunii evreieşti şi o teroare 
fără seamăn ce urmează să cuprindă lumea. Există şi o urmare a acestor lu-
cruri, despre care se va vorbi mai mult.

„Căci iată în zilele acelea şi în vremea aceea, când îi voi aduce înapoi 
pe captivii lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi aduna toate neamurile şi le 
voi coborî în valea lui Iehoşafat...vestiţi lucrul acesta printre neamuri: 

38  Luca 21.25-26
39  Versetul 13
40  Daniel 12.1
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„Pregătiţi-vă de război! Ridicaţi vitejii! Toţi războinicii să se apropie şi 
să atace“...vin mulţimi peste mulţimi în valea hotărârii! Căci ziua Dom-
nului este aproape în valea hotărârii. Soarele şi luna se vor întuneca iar 
stelele îşi vor pierde strălucirea. Domnul va răcni din Sion...“41

Este imposibil să nu observăm felul în care aceste cuvinte se potrivesc cu 
ceea ce a spus Însuşi Isus: Ierusalimul va fi redat evreilor, aşa cum se vesteşte 
în stele şi de asemenea, vor sosi şi necazurile, care la Ezechiel apar sub forma 
conflictelor de război. 

„În ziua aceea voi preface Ierusalimul într-o piatră grea pentru toate po-
poarele. Toţi cei ce vor încerca să se mişte se vor răni; da, toate neamuri-
le pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, 
voi lovi toţi caii cu panică, iar pe călăreţi cu nebunie.“42

„Voi aduna toate neamurile pentru a lupta împotriva Ierusalimului. 
Cetatea va fi cucerită, casele vor fi jefuite, iar femeile vor fi necinstite. 
Jumătate din cetate va pleca în exil, dar rămăşiţa poporului nu va fi 
nimicită din cetate.“43

Studiul nostru se încheie cu aceste două pasaje din Zaharia. Ele conţin 
atât de mult adevăr încât chiar şi aceia care sunt decişi să găsească alte di-
verse interpretări pentru profeţiile Vechiului Testament nu vor putea nega 
confirmarea oferită de Noul Testament. Ni se oferă imaginea reîntoarcerii 
evreilor pe pământul sfânt, însoţită de pregătire pentru război la scară mare 
şi conflicte la nivel internaţional, menite să uimească prin violenţă lor şi prin 
imposibilitatea găsirii unor soluţii de ordin uman. 

Corelarea tuturor profeţiilor cu evenimente curente precum şi chinurile 
generaţiilor trecute nu pot fi trecute cu vederea. A presupune că strădania 
umană nu poate duce la rezolvarea problemelor, al căror gust amar l-am 
simţit deja, poate fi considerat ca fiind lipsă de cooperare la nivel mondial, 
deşi atunci când toţi oamenii vor şti în sufletul lor că întreg efortul depus 
pentru a îndrepta ceea ce întreaga istorie a omenirii a greşit, este zadarnic. 
Chiar şi în acest caz, dovezile se află în faţa noastră. Scripturile îşi găsesc 
astfel justificarea. 

Exemplele au fost alese cu înţelepciune. Este adevărat că referinţele pe 
41  Ioel 3.1-9
42  Zaharia 12.3
43  Zaharia 14.2
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care le-am făcut ne permit să le folosim doar pentru a mărturisi adevărul 
Bibliei, deşi nu a trecut neobservat nici faptul că aceste profeţii au fost alese 
din două motive. Profeţiile stau în primul rând mărturie pentru prezenţa 
spiritului divin în Scripturi dar ne şi indică felul în care totul are un sens, 
demonstrând înlănţuirea tuturor evenimentelor până la deznodământ. La 
fel cum am arătat şi anterior că cel mai timpuriu martor al Învierii lui Isus 
proclamă că Acesta nu şi-a încheiat încă lucrarea pe pământ, la fel cerem 
îngăduinţă aici pentru a termina profeţiile pe care le-am numit. Facem acest 
lucru nu ca dovezi aduse Scripturii şi a celor ce vor urma să se întâmple 
conform acestora, ci ca dovezi pentru cititorii Scripturilor a celor dorite de 
Dumnezeu. 

Ezechiel ne oferă apoi imaginea poporului din nord (pe care unii dintre 
cititori îl pot identifica) înfrânt, nu de către adversarul său de pe Tărâmul 
Sfânt (a cărui identitate a fost vag definită) ci de către puterea directă a lui 
Dumnezeu. Ioel ne spune şi el acest lucru prin cuvintele „Domnul va răc-
ni din Sion“44 sau Zaharia: „Dumnezeu va izbăvi corturile lui Iuda şi ale 
Ierusalimului“45 iar „Picioarele Lui vor sta pe muntele Măslinilor.“46Isus îi 
roagă pe aceia ce recunosc aceste semne: „Îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capete-
le, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!“47 Cât despre felul acestei 
răscumpărări, nu trebuie să ne punem nici o întrebare. Aceasta se va împlini 
doar la a doua venire a lui Isus, iar aici, două profeţii ale Vechiului Testament 
se întâlnesc cu Evanghelia după Luca pentru a întări acest mesaj: deoarece 
Zaharia ne spune: „că atunci o naţiune pedepsită „va privi la Mine, la Cel pe 
care L-au străpuns şi Îl vor jeli cum jeleşte cineva pe propriul fiu...“48, în timp 
ce Daniel ne spune că acesta va fi momentul ce va sta drept mărturie Învierii 
Morţilor când „mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi, 
unii – pentru viaţa veşnică, iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ.“49

Lipsa de credinţă în ultimele zile
Vom concluziona acest studiu al profeţiilor din Scripturi cu un alt aspect 

ce ţine de dezacordul cu care omenirea priveşte veridicitatea acestora. După 
44  Ioel 3.16
45  Zaharia 12.7
46  Zaharia 14.4
47  Zaharia 21.27-36
48  Zaharia 12.10
49  Daniel 12.2
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cum am arătat şi mai devreme, evreii au îndeplinit profeţia indiferent de vo-
inţa lor, prin răstignirea lui Isus; şi o îndeplinesc din nou atunci când Sioniş-
tii de natură materialistă se întorc spre Tărâmul Sfânt. Lumea creştinismului 
cunoaşte însă un scop similar şi pentru cea de-a doua venire a lui Isus. 

Există dar un semn al unui eveniment care va fi aşteptat de foarte puţini 
atunci când el va fi aproape. Dacă, dimpotrivă mulţi s-ar aştepta la eveni-
mentele proorocite, atunci profeţiile însele ar sta sub semnul îndoielii. Putem 
aşadar analiza cuvintele lui Pavel, cu o mică modificare de conţinut: “Însă 
locuitorii regatului (Ierusalimului) şi conducătorii lor nu L-au cunoscut pe 
Isus şi, prin faptul că L-au condamnat, au împlinit cuvintele din Profeţi, care 
sunt citite în fiecare zi de Sabat.“50

Lipsa credinţei nu are nevoie de nici o dovadă, însă prezicerea necredin-
ţei are. Pilda lui Isus despre văduva stăruitoare51 vorbeşte despre timpuri ce 
vor veni şi în care Dumnezeu Îşi va răzbuna alesul, dar şi despre consecinţe 
sumbre ale acestei răzbunări: „Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El oare 
credinţă pe pământ?“

Profeţia de pe muntele măslinilor, care vorbeşte despre schimbarea oa-
menilor între prima şi a doua venire a lui Isus, ne spune că „Din cauza în-
mulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci“, continuând apoi prin a 
asemui timpul venirii Învăţătorului cu modul de viaţă ignorant şi pur mate-
rialist al zilelor lui Noe şi Lot. 52

Apostolul Pavel oferă o imagine vie a revoltei religioase care va caracte-
riza ultimele zile, a greşelilor abundente atât în credinţa cât şi în comporta-
mentul oamenilor, şi a decăderii simţului moral care are drept consecinţă 
„ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fier roşu“53, 
propoziţie ce pare să anticipeze în mod sumbru feluritele propagande din 
timpurile moderne. Referindu-se la aceeaşi perioadă, el critică în termeni as-
pri atât lipsa puterii credinţei cât şi pe aceia ce iubesc mai degrabă plăcerile, 
iar această duritate este agreată mai curând de aceia care văd decât de aceia 
în cauză. 54

În cele din urmă, Petru condamnă concepţiile zilelor prezente asupra 
problemei şi oferă sfaturi potrivite acelora care recunosc adevărul: 
50  Faptele apostolilor 13.27
51  Luca 1-8
52  Matei 24.12, 37-39
53  1 Timotei 4.2
54  2 Timotei 3.1-5
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„Preaiubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu. În 
amândouă încerc să vă trezesc mintea sinceră prin a vă atenţiona că 
trebuie să vă amintiţi cuvintele spuse mai înainte de sfinţii profeţi şi de 
porunca Domnului şi Mântuitorului, care v-a fost spusă prin apostoli. 
Înainte de toate, trebuie să ştiţi că în zilele de pe urmă vor veni batjo-
coritori plini de batjocură, care vor umbla după poftele lor şi vor zice: 
„unde este promisiunea venirii Lui? Căci de când au adormit strămoşii 
noştri, toate rămân aşa cum au fost de la începutul creaţiei!“55

Acela care are urechi să audă. Sau, în acelaşi fel în care concluzionează şi 
Petru: „Domnul nu e hoţ în a-şi împlini Promisiunea.“56

Cititorul se poate să fi observat cum anumite idei, regăsite în teme dis-
tincte, se repetă în cadrul acestei discuţii. Spre exemplu, străpungerea coas-
tei lui Isus, ca ultimă dovadă, adeverirea nevinovată a Scripturii împreună 
cu armonia inexplicabilă a tuturor evenimentelor legate de Înviere şi profe-
ţiile împlinite. 

Toate acestea nu sunt fantezii; dar nu sunt nici accidentale. Aceste potri-
viri nu au fost intenţionate de autorul acestei cărţi. Într-adevăr, el a urmărit 
cu plăcere deosebită felul în care reiterările îşi găseau locul în text, în timpul 
pregătirii lucrării. El doar spera să reuşească să adune o serie de dovezi care 
să dovedească negreşit caracterul divin al Bibliei şi importanţa acesteia; se 
pare însă că firul epic al cărţii a depăşit aşteptările autorului. Pe parcursul 
evoluţiei sale, acest volum şi-a dobândit conştiinţa scopului divin servit şi a 
îmbinat întreg adevărul din Scriptură care îl demonstrează. Coincidenţele 
nu sunt nicicând accidentale. Nici o lucrare aparţinându-I lui Dumnezeu nu 
poate fi astfel. 

Cel care ne ghidează nu va rămâne însă mereu la distanţă. Studiul lui 
Daniel cu referire la imperiile lumii, pe care l-am analizat şi noi, nu s-a oprit 
brusc după căderea celei de-a patra stăpâniri şi o a cincea divizată din acesta. 
O a cincea împărăţie, a lui Dumnezeu, urmă să se instaureze şi să facă auzită 
voinţa lui Dumnezeu din Sion. „În zilele acestor împăraţi însă Dumnezeu 
cerurilor va ridica o Împărăţie veşnică, care nu va fi distrusă niciodată şi care 
nu va fi lăsată în mâinile altui popor. Ea va sfărâma şi va pune capăt tuturor 

55  2 Petru 3.1-4
56  2 Petru 3.9
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acelor împărăţii, însă ea va dăinui veşnic.“57

Întreaga suferinţă care a marcat prima venire a lui Isus va fi splendoare la 
cea de-a doua venire a Sa.

De la prima ediţie a acestui volum, Israelul şi-a dobândit independenţa. 
Au fost purtate trei războaie învingătoare împotriva naţiunilor arabe vecine, 
iar populaţia evreiască atinge încet cifra de 3 milioane. Iată deci un domeniu 
în care împlinirea profeţiilor este nu numai clară dar şi foarte rapidă, ceea ce 
ne demonstrează apropierea unui viitor plin de evenimente. 

57  Daniel 2.44
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Una dintre cele mai grave consecinţe ale unei atitudini greşite în faţa 
Scripturilor este că am permis atâtor ştiinţe distrugătoare aduse de 
guri cu iz teuton, umbrind de bună voie zelul constructiv al mai 

multor cărturari decât în vremurile trecute. Niciuna dintre ipotezele plauzi-
bile sau ciudate ale anatomiştilor nu au reuşit să clatine munca laborioasă a 
autorilor precum Blunt1, şi totuşi „coincidenţele neintenţionate“, cu ajutorul 
cărora am demonstrat atât de elegant unitatea Scripturilor, şi în mod special 
a Vechiului Testament, au fost date uitării în favoarea unei disecţii minuţioa-
se, care atacă autonomia îmbinării şi caracterului fragmentar al Bibliei şi con-
testă echilibrul mintal al editorilor. Până la urmă ce editor în toate minţile ar 
fi îmbinat fire narative referitoare la Creaţie, a căror puternică discordanţă 
este evidentă tuturor generaţiilor de critici din ultimele 25 de secole. 

Acest capitol îşi propune deci să demonstreze (uneori prin a împrumuta 
raţionamente de la Blunt) că în ceea ce priveşte detaliile, Scripturile oferă o 
reprezentare clară, deşi silenţioasă, a desăvârşirii divine manifestată în cele 
mai mărunte dintre lucruri, la fel cum capitolele anterioare au demonstrat 
arhitectura divină în lucrurile măreţe. 

O dată ce poporul Israelul a pătruns pe tărâmul făgăduit, acesta a întârzi-
at să respecte porunca divină referitoare la distrugerea triburilor autohtone. 
Consecinţele acestui fapt (după cum se arată în cărţile lui Iosua şi Judecători) 
au fost că pentru o perioadă îndelungată de timp poporul israelit a suferit 
din cauza subordonării periodice şi de lungă durată în faţa popoarelor pe 
care ar fi putut să le strămute. În timpul primului rege israelit situaţia era 
atât de gravă încât popoarele duşmane interziceau evreilor să se folosească 
de armele făurite de fierar, astfel încât ei se vedeau obligaţi să îşi produ-
că propriile arme de război.2 Dacă Samuel ar fi scris despre aceste lucruri 

1  Blunt: „Scriptural Coincidences“ (1847) (trad. „Coincidenţe în Scripturi“ – volum netradus 
în limba română). Ediţie retipărită şi disponibilă la adresa The Christadeplhian, 404 Shaftmoor 
Lane, Birmingham
2  1 Samuel 13.19
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ulterior, fără a poseda cunoştinţe recente din acele locuri, această istorisi-
re ar putea fi atunci considerată pură născocire, lipsită de o bază solidă de 
argumente.

În aceste condiţii ne poate uimi faptul că în Cartea Judecătorilor se regă-
sesc numeroase indicii referitoare la aceste evenimente petrecute în istoria 
evreilor. Salvatorul, pe nume Ehud, care a cucerit Moabul, a scăpat evreii 
după ce şi-a făurit un pumnal pe care l-a folosit cu îndrăzneală împotriva 
duşmanului. Ehud era stângaci, însă pentru a scăpa de urmărire şi învinuire, 
şi-a folosit mâna cea dreaptă pentru a comite crima. 3 Un salvator ulterior 
a folosit în mod ingenios o ţepuşă de mânat vite pentru a scăpa evreii de 
filisteni; 4pe timpurile lui Debora oamenii erau atât de sărăciţi din cauza 
războiului încât 40.000 de războinici abili au fost lipsiţi de scuturi şi suliţe; 5 
iar Samson cel de temut a intrat neînarmat pe un tărâm locuit de lei, unde a 
reuşit să ucidă o mie de oameni cu o falcă de măgar. 6

Acestea sunt evenimente care sunt neverosimile pentru mentalitatea so-
cietăţii contemporane. Să presupunem însă că ele ar fi pură ficţiune. În acest 
caz, de câtă măiestrie ar fi nevoie şi în acelaşi timp de câte neatenţie la potri-
virea detaliilor ar da dovadă autorul unor astfel de fabulaţii? Este cert însă 
că aceste coincidenţe minuţioase ne fac să credem cu mai multă uşurinţă, 
oricare ar fi problemele sau dubiile cu care se confruntă credinţa noastră.

Faptul că Moab este menţionat ca unul dintre duşmanii Israelului permi-
te o justificare o contextului general al lui David şi al strămoşilor săi, deoare-
ce el este reprezentat ca trimiţându-şi părinţii în acea ţară pentru siguranţă 
în timpul exilului său în Israel, în timp ce cartea lui Rut ne spune cum con-
ducătoarea moabilor a venit din ţara ei în Israel şi a devenit astfel străbunica 
lui David. Cu toate acestea, Samuel nu menţionează nimic despre această 
moştenire în documentele privitoare la azilul nepotului lui Rut.7

Una din pedepsele aspre ale lui Dumnezeu, care se loveşte de dezapro-
barea dură a necredinciosului, este uciderea neaşteptată a lui Uza, atunci 

3  Judecătorii 3.16
4  Judecătorii 3.31
5  Judecătorii 5.8
6  Judecătorii 14.5; 15.5
7  1 Samuel 22.3; Rut 4.18-22; Blunt, p.124



58

Să înţelegem biblia 

când acesta îl ajuta pe David să aducă Chivotul din exil.8Deşi nu există nici 
o aluzie la faptul că David împreună cu ceilalţi oameni ar fi avut un compor-
tament nepotrivit, ei suferă această pierdere imensă. Chivotul este repede 
dus în casa lui Obed-Edom ghititul, acesta fiind şi locul unde Chivotul va 
rămâne pentru o perioadă mai lungă de timp.

Nu există nimic în această poveste care să ne spună că ar fi fost greşit din 
partea oamenilor să transporte Chivotul cu un car; nici ceva care să indice că 
ar fi fost datoria neamului cohatiţilor, din Leviţi, să care Chivotul pe umeri; 
nici că vreunul din oraşele lăsate în seama acestui neam ar fi fost pregătit 
pentru o astfel de sarcină şi că în concluzie, Obed-Edom ar fi fost un paznic 
potrivit pentru Chivot. De asemenea, nu ni se specifică nimic nici mai târziu, 
atunci când Chivotul este mutat ulterior de către persoanele potrivite în casa 
definitivă, despre faptul că regulile ar fi fost respectate doar pentru că dis-
ciplina în acest sens a demonstrat că ele nu pot fi ignorate. Cu toate acestea, 
cele patru cărţi – Numeri, Iosua, 2 Samuel şi 1 Cronici – contribuie la această 
poveste uimitoare fără nici cea mai mică urmă de sfială sau uneltire.

Urmele lăsate de istorie referitor la o asemenea întâmplare sunt cu mult 
mai importante, prin faptul că însuşi un miracol (unul în stare brută) se află 
la baza lor, scopul lui fiind şi de a servi drept liant pentru un eveniment care 
a avut loc, fără nici cea mai mică umbră de dubiu, şi de a transmite cuvântul 
lui Dumnezeu în pasajele Bibliei.

Atunci când Palestina a fost divizată în două părţi, Regatul din Nord era 
la început mai mare şi mai puternic decât cel din Sud. Cu toate acestea, în 
vremurile timpurii ale diviziunii, când cele două regate se aflau în război, 
regele teritoriului din nord a construit o fortăreaţă, Rama, la graniţa dintre 
cele două regiuni „ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul 
lui Asa, regele lui Iuda“. Atunci când o uneltire între Asa şi regele păgân l-au 
forţat pe regele din nord să se retragă, acţiunile imediate şi plănuite ale lui 
Asa au fost orientate spre concentrarea tuturor eforturilor pentru căderea 
cetăţii Rama.9

Această decizie poate însemna fie o proastă guvernare sau eroare în firul 
narativ, deoarece este normal ca imperiul mai slab să aibă nevoie de mai 
multe cetăţi de apărare decât cel puternic! Însă, motivele din spatele acestei 
decizii se impun ca simple coincidenţe. Israelul de Nord a lepădat credinţa 
8  2 Samuel 6.7
9  1 Regi 15.17, 21-22, Blunt, p.185
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în Dumnezeu, în timp ce Iudeea a rămas altar de venerare. Aşa cum a bănuit 
şi primul rege răzvrătit, mulţi oameni din regatul său ar fi fost tentaţi să că-
lătorească spre Israel pentru a-şi dovedi credinţa. Acesta este motivul pentru 
care el a oferit obiecte diferite de adoraţie în nord spre deosebire de sud. Se 
pare însă că încercările sale au eşuat şi de aceea Baasha a apelat la soluţia 
disperată de a fortifica frontierele, încercând să împiedice astfel populaţia să 
părăsească ţara. 

Această teamă de migraţie a populaţiei pare a fi o reacţie motivată atât 
timp cât istoria ne indică o creştere numerică rapidă a forţelor armate iuda-
ice, de la 180.000 până la 400.000 pentru a ajunge la 580.000 iar apoi la peste 
un milion de luptători.10 Temerile lui Ieroboam era motivate; Fortăreaţa lui 
Baasha era o necesitate; demolarea ei de către Asa a fost o manevră pur poli-
tică. Toate aceste evenimente se petrec în mod natural şi servesc drept mar-
tori exactităţii firului narativ, sugerând că venerarea lui Iehova în Ierusalim 
era într-adevăr semnul adevăratei credinţe.11

Un exemplu mult mai timpuriu (pe care nu îl găsim la Blunt) aruncă lu-
mină asupra istoriei umane în timpul lui Moise. După ce acesta a plecat din 
Egipt, după uciderea asupritorului egiptean, el s-a stabilit în Midian, şi s-a 
căsătorit cu fiica preotului din această regiune, pe nume Reuel.12 Pentate-
uhul prezintă însă acest preot sub diferite alte nume: Reuel sau Raguel13, 
Ietro14 sau Hobab15, fără ca acest fapt să însemne vreun motiv de a trage 
concluzii pripite. Aşadar, un prim punct ce trebuie observat cu atenţie este 
că cuvântul fiică, folosit pentru a o descrie soţia lui Moise, este folosit doar în 
relaţie cu Reuel, în timp ce cuvântul „socru“ este un cuvânt de origine ebra-
ică (Chathan, folosit pentru a descrie relaţii de rudenie din urma căsătoriei, 
precum „soacră“ sau „ginere“.16 Aşadar tragem concluzia, din faptul că în 
Numeri 10.29, Hibab este numit fiul lui Reuel (Raguel) că măcar într-o sin-
gură situaţie acest nume se referă la „cumnat“. Versiunea revizuită a Bibliei 

10  1 Împăraţi 12.21; 2 Cronici 13.3; 14.8; 17.14; Blunt pp.187-190
11  Vezi Hart-Davies, „The Severity of God“ (trad. Asprimea lui Dumnezeu“ – netradus în lb. 
Română)
12  Exodul 2.18, 21
13  Numeri 10.29
14  Exodul 3.1, 4.18, 18.1-12
15  Numeri 10.29; Judecătorii 4.11
16  Deuteronom 27.23; 1 Samuel 18.21-27
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indică acest fapt în Judecătorii 1.16; 4.11. 
Aşadar iată care este situaţia, aşa cum s-a petrecut din punct de vedere 

istoric. Moise s-a căsătorit cu fiica lui Reuel, preotul şi a fost angajat ca oier 
de către cumnatul său Ietro, care a devenit preot după moartea lui Reuel.17 
Apoi însă a sosit timpul ca Moise chemat de Dumnezeu (momentul Copa-
cului în flăcări) să se întoarcă şi să salveze poporul din Egipt iar astfel el a 
plecat împreună cu soţia sa Sefora. S-ar părea că Moise a încălcat porunca lui 
Dumnezeu în timpul şederii sale în Midian, parţial şi din cauza noilor relaţii 
de familie stabilite acolo, deoarece a omis să îşi circumcidă copiii. Însă în 
timpul unui eveniment dureros şi spre supărarea Seforei, Dumnezeu a cerut 
ca acest ritual să fie respectat. 18

De la acest moment detaliile referitoare la Moise şi familia sa încep să 
dispară din povestire. El va merge să îşi cunoască fratele, Aaron, însă soţia sa 
nu va mai fi menţionată până când aflăm cum Ietro vine să îl întâlnească pe 
Moise pe muntele Sinai, unde acesta se găseşte alături de poporul său, adu-
cându-i şi pe Sefora împreună cu cei doi fii ai săi „pe care Moise îi trimisese 
acasă“19. Îmbinare celor două fire narative lasă un iz de tristeţe domestică. 
Ostilitatea arătată de Sefora în ceea ce privea poruncile lui Dumnezeu a făcut 
ca Moise să o trimită acasă, deşi nu se menţionează acest fapt niciunde, la 
un frate care avea să îi inspire necondiţionat ură pentru soţul său până în 
momentul în care eliberarea evreilor din Egipt avea să îl convingă pe Ietro 
că Moise a acţionat corect. Drept consecinţă, Ietro o aduce pe Sefora la Moise 
pentru împăcare. 

Aceste evenimente, ce pot fi demonstrate la fel ca şi eliberarea poporului 
evreiesc din Egipt, nu se opresc însă aici. Aflăm în continuare că pe vremea 
când Israelul se afla în pustietate, exista şi un alt conflict familial. Aaron şi 
Maria au vorbit împotriva lui Moise pentru că se căsătorise cu o femeie cuşi-
tă.20 Până aici nu există nici o menţiune referitoare la acest fapt şi atunci cum 
putem scăpa tentaţiei de a crede că Moise a păstrat această căsătorie păgână 
ascunsă de fratele şi sora sa, până în momentul în care Ietro, spre ruşinea 
lui Moise, i-a redat acestuia familia, oferind motiv de mâhnire lui Aaron şi 
Mariei.

Povestea nu se termină aici. După ce i-a oferit sfaturi preţioase lui Moise, 
17  Exodul 3.1
18  Exodul 4.25-26
19  Exodul 18.1-27
20  Numeri 12.1
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Ietro se întoarce în ţara sa21, însă se pare să între Moise şi cumnatul său 
Hobab se formase deja o relaţie şi mai solidă. Moise îl roagă pe Hobab să 
nu părăsească poporul evreiesc ci să îl însoţească pe drumul spre pământul 
făgăduit, servind drept ghid prin pustietate, pentru a intra apoi în ţara sfântă 
cu aceleaşi drepturi ca şi toţi ceilalţi.22Ştim că Hobab oscilează la prima rugă-
minte a lui Moise, însă nu ştim cum reacţionează celei de a doua rugăminţi 
pe aceeaşi temă.

Cu toate acestea, aflăm ulterior că atunci când evreii se stabilesc în Cana-
an, Hobab era cu ei, şi a locuit pentru o vreme în Ierihon, deoarece urmaşii săi 
au plecat de aici împreună cu bărbaţi evrei pentru cucerirea pământului.23 
La fel ca şi înaintaşii ce serveau drept ghizi, precum Hobab, aceşti urmaşi ne 
apar ca rătăcitori, pentru ca pe timpul împărăţiei lui Saul să îi regăsim alături 
de amalechiţi. Cu toate acestea, Saul îşi reaminteşte de un fapt nemenţionat 
altundeva – şi anume că „aţi arătat bunătate faţă de toţi izraeliţii atunci când 
ei au venit din Egipt.“24

 Iată în continuare care sunt ultimele detalii pe care le aflăm despre aceşti 
oameni. Un anume Ionadab fiul lui Şimea, intră în alianţă cu Iehu, în tim-
pul zilelor sale de credinţă; tatăl le recomandă fiilor lui să nu bea vin şi să 
doarmă în corturi. Dacă nu am găsi aluzii referitoare la originea acestor oa-
meni într-o altă Carte, nu am şti despre cine se vorbeşte. Casa lui Şimea era 
casa cheniţilor – urmaşi ai lui Hobab, cumnatul lui Moise. Această rasă de 
hoinari, ghizi ai pustietăţii, locuitori nomazi pe teritorii primitoare, oameni 
care locuiau în corturi până în ultimul moment şi care intrau în oraş doar 
atunci când condiţiile de viaţă se înăspreau, forţându-i astfel să îşi părăseas-
că tabăra.25 

Această istorisire romantică poate fi urmărită de-a lungul cărţilor Exodul, 
Numeri, Judecătorii, 1 Samuel, 2 Regi, 1 Cronici, şi Ieremia – şapte la număr. 
Şi totuşi coerenţa acestei poveşti este atât de remarcabilă încât este absolut 
imposibil ca ea să fi fost creată de mintea umană. Perioada de timp pe care se 
întind aceste evenimente este de peste opt sute de ani. Iată deci un exemplu 
bun de măiestrie divină cu care putem concluziona analiza noastră asupra 
detaliilor mărunte ce se regăsesc în Vechiul Testament.
21  Exodul 4.26
22  Numeri 10.28-32
23  Judecătorii 4.11, 17
24  1 Samuel 15.6
25  1 Cronici 2.55; 2 Împăraţi 10.15; Ieremia 35.2-19
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Detaliile mărunte ale Noului Testament
Deşi Blunt nu îşi dezvăluie geniul la fel de potent şi în exemplele din 

Noul Testament, există totuşi indicii clare că o Mână neomenească a servit 
drept ghid pentru fidelitatea firului narativ. 

Unul dintre aceste exemple apare în legătură directă cu evenimentul hră-
nirii celor cinci mii de oameni, şi este preţios prin aceea că permite o cores-
pondenţă între Evanghelia lui Ioan şi celelalte Evanghelii. Ioan ne spune că 
acest miracol a fost săvârşit la Marea Galileei, pe malul opus de Capernaum; 
că şi Filip a fost întrebat de unde se poate cumpăra pâine pentru a hrăni mul-
ţimea de oameni; că după ospăţ discipolii s-au îmbarcat pentru Capernaum 
şi că Isus i-a însoţit mergând spre ei pe apă. Oamenii remarcaseră că Isus 
nu se afla în prima barcă şi atunci s-au întrebat cum reuşise El să treacă pe 
celălalt mal. De asemenea, alte bărci plecate ulterior au traversat apa pentru 
a-L întâlni pe Isus.26 

Matei punctează că locul în care s-a petrecut miracolul hrănirii celor cinci 
mii era pustiu iar apoi confirmă şi el acelaşi eveniment al mersului pe apă, 
adăugând însă că discipolii lui Isus au întâmpinat dificultăţi în traversarea 
apei în bărci din cauza vântului puternic.27 Marcu ne spune, iar Luca confir-
mă, că locul unde a avut loc miracolul se afla în apropiere de Betsaida.28

Prima potrivire de evenimente apare referitor la Betsaida. Luca ne spune 
că miracolul a fost realizat în acest loc; Ioan ne spune că Isus l-a întrebat 
pe Filip de unde ar putea cumpăra pâine; în timp ce un pasaj anterior din 
Ioan29 ne spune că Filip fusese născut în Betsaida, şi astfel el era cel care ar fi 
putut şti despre magazinele acestui oraş. Este astfel evident că Isus a ales să 
îl întrebe pe acesta şi nu pe un altul, însă această potrivire de evenimente ne 
poate scăpa dacă nu analizăm Evangheliile lui Luca şi Ioan împreună.

A doua coincidenţă se referă la problema transportului peste apă. Disci-
polii pornesc într-o barcă şi întâlnesc dificultăţi din cauza vântului, aşa cum 
ne spune Matei. Barca în care au plecat ei era singura disponibilă, aşa cum 
este normal într-o zonă pustie (atât Matei cât şi Ioan ne spun acest fapt, aşa 
cum reiese din detalii oferite de ambii); cu toate acestea atunci când oamenii 
au traversat apa pentru a-L vedea pe Isus, ei au făcut-o cu ajutorul unor bărci 

26  Ioan 6.1-25
27  Matei 14.24
28  Marcu 6.45; Luca 9.10
29  Ioan 1.44
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care apăruseră peste noapte. De ce acest fapt? Ioan ne spune că bărcile erau 
acolo însă Ioan ne spune, neintenţionat se pare, de ce vântul ar fi fost po-
trivnic acestei călătorii peste apă. Astfel, bărcile au fost împinse spre ţărmul 
pustiu de acelaşi vânt care le-a făcut şi discipolilor necazuri. Armonia eveni-
mentelor descrise este perfectă, iar frumuseţea ei constă tocmai în îmbinarea 
celor mărturisite de Matei, Luca şi Ioan şi cele două miracole. Din punct de 
vedere istoric, aceste miracole nu pot fi separate de restul firului narativ. 30 

Un nume misterios recurent în Scripturi este acela al lui Ilie. Înainte de 
naşterea lui Ioan Botezătorul s-a prezis că „Va merge înaintea Lui, în duhul şi 
puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copiii lor şi pe cei neas-
cultători la înţelepciunea celor drepţi ca să pregătească Domnului un popor 
care să fie gata pentru El.“31Isus vorbeşte despre misiunea Sa, spunând: „Şi, 
dacă vreţi să acceptaţi ce vă spun, el este Ilie care urma să vină“32. 

Acelaşi fapt reiese până în acest moment dintr-o profeţie a Vechiului 
Testament, în care aflăm că Ilie va veni pentru a face ceea ce Luca prezicea 
pentru Ioan şi a pregăti calea pentru Dumnezeu.33Este evident ca faptele 
lui Ilie să fi fost aşteptate din partea lui Ioan atât timp încât prima întrebare 
adresată lui Ioan de către conducători era: „Eşti Ilie?“34

Când Ioan a răspuns negativ acestei întrebări, situaţia a devenit dificilă, 
mai ales atunci când conducătorii au găsit motive pentru a critica lucrările 
lui Isus. Nu ni se specifică nicăieri că ei ar fi negat autoritatea Sa pentru că 
Ilie era profetul ce trebuia să vină mai întâi, însă există indicii clare asu-
pra faptului că ei au început să se îndoiască de cele prevestite imediat după 
evenimentul cunoscut sub numele de Schimbarea la Faţă. Este vorba des-
pre momentul când Isus cheamă trei discipoli cărora le arată o viziune a 
Sa împreună cu alţi doi bărbaţi – Moise şi Ilie – iar astfel minţile oamenilor 
fură măcinate de întrebări în timpul drumului spre casă. „Atunci de ce spun 
cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?“. Cărturarii ostili, a căror autori-
tate fusese şubrezită de cea a lui Isus, insinuaseră că Învăţătorul nu putea fi 
adevăratul Mesia, deoarece predecesorul său promis nu se ridicase încă.35 
30  Blunt: pp.283, 295-299
31  Luca 1.17
32  Matei 11.14
33  Maleahi 4.5
34  Ioan 1.21
35  Matei 17.10-12



64

Să înţelegem biblia 

Cât de multă ironie stă ascunsă în răspunsul lui Isus „Ilie a venit deja, însă ei 
nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa urmează să sufere şi 
Fiul Omului din partea lor.“36

Acuzele aduse Celui care era deţinătorul autorităţii Scripturilor, au fost 
severe, iar Isus nu încearcă în niciun fel să se disculpe. El le spune discipolilor 
în cei mai simpli termeni – ceea ce îngerul îi spusese deja Elisabetei – şi anu-
me că Ioan botezătorul a îndeplinit profeţia şi că astfel puterea şi autoritatea 
lui Isus deveneau incontestabile.37Conducătorii nu avea să se mulţumească 
doar cu acestea drept dovadă, deşi atunci când Isus i-a încercat solicitându-
le să spună deschis dacă recunosc că Ioan venise cu autoritatea unui profet 
trimis de către Dumnezeu, ei nu au îndrăznit să răspundă.38Motivul pentru 
care ei nu doreau să accepte aceasta era pentru că Ioan Botezătorul nu avea 
numele Ilie, un motiv pe care niciun cititor atent al Scripturii nu îl poate ac-
cepta şi pe care nici cărturarii nu îl puteau susţine cu argumente solide.

Însă punctul culminant de-abia acum se apropie. Nu se specifică nicăieri 
în Biblie că aceşti cărturari ar fi folosit această învinuire în mod deschis la 
adresa lui Isus. Însă în ultimele Sale momente, înainte de moarte, ei vor râde 
de El folosindu-se chiar de cuvintele Sale: Isus se lamentează cu voce tare: 
„Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! De ce m-ai părăsit?“. Nu încape niciun 
dubiu că de fapt ei nu l-au auzit bine. Dar iată că se ivise ocazia perfectă ca 
ei să Îl claseze drept escroc. Ori de câte ori ei încercaseră să Îl umilească pe 
Învăţător în prezenţa maselor, fuseseră ei înşişi făcuţi de ruşine, însă acum 
El nu le mai răspunde, astfel încât ei îşi continuă discursul mincinos: „Toată 
viaţa Sa“ – continuă insinuările mincinoase – „acest om s-a dovedit a fi un 
mincinos prin aceea că înaintaşul său Ilie nu a venit. Acum, în sfârşit, în chi-
nurile sale de moarte, recunoaşte şi El şi strigă Ilie, Ilie.“ „iată că îl strigă pe 
Ilie...lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să îl dea jos!“39 

Gradul de înjosire la auzul unor astfel de injurii şi batjocuri aproape că 
nu poate fi închipuit, indicându-ne în acelaşi timp situaţia sumbră pe care o 
ascunde acest fir narativ. Găsim confirmarea verosimilităţii Scripturilor toc-
mai în adevărul necruţător al celor expuse în aceste rânduri. 

Următorul argument este personal şi este prezentat ca atare, însoţit de 
36  Matei 17.11-12
37  Matei 17.11-12
38  Marcu 11. 27-33
39  Marcu 15.34-46



65

8. Detaliile mărunte

modestie, având în vedere că el nu a fost analizat până acum. De aceea, este 
dreptul fiecărui credincios al Bibliei să îl respingă în cazul în care îl va găsi 
insuficient de convingător. 

În scrierile lui Luca referitoare la Înviere, Isus se însoţeşte cu doi străini 
care călătoreau spre Emaus, iar din această întâmplare se poate deduce o 
corespondenţă cu multă semnificaţie pentru tema noastră. 

Se spune aşadar că străinul, încă nerecunoscut de ceilalţi, a intrat într-o 
casă împreună cu cei doi, şi în timpul mesei „a luat pâinea, a rostit binecu-
vântare, apoi a frânt-o şi le-a dat-o.“40Acest fapt ar putea însemna pur şi 
simplu că invitatul a preluat, în mod neaşteptat, rolul gazdei; însă ar putea 
însemna şi mai mult de atât. Este evident faptul că ochii tuturor participan-
ţilor la acest eveniment au fost deschişi când Isus a frânt pâinea, recunos-
cându-L de îndată; că evenimentul i-a impresionat într-atât încât oamenii au 
plecat repede spre Ierusalim unde au anunţat că El li S-a arătat prin frângerea 
pâinii; şi că la ultima masă pe care au împărtăşit-o cu Învăţătorul lor, înainte 
ca El să fie răstignit, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, şi le-a dat-o spu-
nând „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta 
în amintirea Mea!“41

Se recunoaşte în acest exemplu evidenţa ritualului Bisericii Apostolice 
de a Frânge pâinea din Prima zi a săptămânii, adică duminică. În schimb, 
sărbătoarea echivalentă evreiască avea loc sâmbăta, Cina cea de taină fusese 
ţinută cu o zi înainte, şi nu există nici o menţiune exactă în Scripturi la faptul 
că această mare sărbătoare creştină s-ar fi ţinut în prima zi a săptămânii. Cu 
toate acestea, acest ritual are loc duminica şi este suficient că acesta a fost ini-
ţiat de Domnul Înviat Însuşi. Dacă într-adevăr este aşa, regăsim în tradiţia de 
duminică semne ale bisericii timpurii, care deşi sunt ascunse demonstrează 
acurateţea consemnărilor din Scripturi.

Poate cazul mai sus analizat ne oferă ocazia să evidenţiem o altă armonie 
evidentă între evenimentele consemnate pe tema Învierii şi scrierile ulterioa-
re ale apostolilor. Astfel, în cuvântările adresate evreilor, Petru spune „dar 
Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeţilor, 
şi anume că Cristosul Său avea să sufere.“42; în prima epistolă vorbeşte Du-
hul care le arată profeţilor „Suferinţele lui Cristos şi slava care urma după 
40  Luca 24.30
41  Luca 22.19
42  Faptele apostolilor 3.18
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acestea.“43, fapt ce se află în raport direct cu tema capitolului de faţă: „Nu 
trebuia însă Cristosul să sufere aceste lucruri şi să intre în slava Lui? Înce-
pând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ce era scris cu privire la El 
în toate Scripturile.“44

Epistolele lui Petru ne permit să demonstrăm discret existenţa unei relaţii 
de prietenie dintre acesta şi Domnul Nostru, în numeroase instanţe, în timp 
ce armoniile dintre aceste evenimente şi consemnările Scripturilor asigură 
credibilitatea ambelor. Astfel, în prima epistolă, acea „moştenire nepieritoa-
re şi nepângărită, care nu se ofileşte şi care este păstrată în ceruri pentru 
voi“45 este o puternică amintire a acelor „Comori în cer, unde nu le distrug 
moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.“ Laudele sale aduse 
acelora care Îl iubesc pe Isus fără să îl fi văzut, se regăseşte în cuvintele pe 
care Isus i le adresează lui Toma, „ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut“46. 
Descrierea lui Isus ca fiind „piatra vie respinsă de oameni“ este una pe care 
chiar El o face, fiind apoi consemnată în Scripturi. 47 Sfatul prin care El le 
spune apostolilor despre purtarea lor care trebuie să fie astfel încât oamenii 
„deşi vă vorbesc de rău ca pe nişte răufăcători, totuşi, văzând faptele voastre 
bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării“, pasaj care este aproa-
pe identic cu Predica de pe Munte: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe 
Tatăl vostru, Care este în ceruri.“48

Predica de pe Munte este prezentată din nou astfel: 
Petru Matei

„Dar, chiar dacă aţi suferi din cauza 
dreptăţii, este ferice de voi!“  

(1 Petru 2.12)

„Ferice de cei persecutaţi din pricina drep-
tăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor.“ 

(Matei 5.10)
„Dacă sunteţi insultaţi din cauza nu-
melui lui Cristos, ferice de voi!“  
(1 Petru 4.14)

„Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răs-
plata voastră este mare în ceruri! Căci tot 
aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea 
voastră!“ (Matei 5.12)

43  1 Petru 1.11
44  Luca 24.26-27, 44
45  1 Petru 1.4 – Matei 6.19
46  1 Petru 1.8 Ioan 20.29
47  1 Petru 2.4-8 – Matei 21.42; Faptele apostolilor 4.11
48  1 Petru 2.12 – Matei 5.16
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Însuşi Petru face aluzii subtile la epistola în care el este acceptat, după ce 
fusese persecutat, atunci când îi îndeamnă pe cei mai în vârstă să facă precum 
Isus le-a spus, adică „păstoriţi turma lui Dumnezeu“49, în timp ce sfaturile 
şi îndrumările ce urmează, cele ce spun că cei mai vârstnici nu trebuie să se 
pună „stăpâni“ asupra celor ce le fuseseră încredinţaţi de Dumnezeu, poarte 
ecoul cuvintelor adresate de către Isus discipolilor săi: „Domnitorii neamuri-
lor fac stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cu tiranie cu ele.“50

Cele de mai sus nu epuizează aluziile la prima epistolă însă sunt suficien-
te pentru a servi scopului nostru. Referinţele din a doua epistolă, deşi nu atât 
de numeroase, sunt poate mai importante, deoarece întâlnim aici dovada 
concretă a prezenţei autorului la Schimbarea la faţă (eveniment care cores-
punde îndeaproape cu Marcu, după cum era de aşteptat)51, pe lângă o altă 
relatare a profeţiei din Evanghelia lui Ioan, referitoare la moartea lui Isus.52 
În plus, tot aici întâlnim exemplele Potopului, Sodomei şi Gomorei, care se 
repetă şi la Luca; există îndrumări pentru ca cititorii să nu cadă în tentaţie 
necredinţei de care s-au eliberat şi care îşi găsesc corespondentul perfect în 
parabola lui Isus despre cei Şapte demoni: există de asemenea şi promisiu-
nea că Dumnezeu îşi va respecta legământul, la capătul unei perioade grele 
de suferinţă, care corespunde cu pilda Judecătorului nedrept; şi cuvintele 
despre venirea Domnului ce sunt precum „hoţul în noapte“ sunt acelea folo-
site pentru încheierea profeţiei de pe Muntele Măslinilor.53

Aceste aluzii sunt poate mai preţioase decât ar putea fi citatele, deoarece 
ele ilustrează corpul comun de învăţături, expresii şi concluzii dogmatice ale 
apostolilor, care au făcut posibilă scrierea într-un stil foarte natural a Scrip-
turilor, ce se autorecomandă că a aparţine lui Isus. Cuvintele celor patru 
Evanghelii se regăsesc în mod natural şi nealterat şi în epistole, iar noi amu-
ţim astfel în faţa concluziei că aceste epistole au păstrat esenţa învăţăturilor 
lui Isus. 

Trimiterile nu se regăsesc doar la Petru iar noi suntem astfel uimiţi când 
ne întoarcem atenţia către Pavel. Petru era însoţitorul lui Isus, Pavel nu. 

49  1 Petru 5.2
50  1 Petru 5.3 – Matei 20.25
51  2 Petru 1.16-18 – Marcu 9.2
52  2 Petru 1.14 – Ioan 21.18
53  2 Petru 2.5-8 – Luca 17.26-29; 2.20 – Matei 12.43-46; 3.9 – Luca 18.1-8; 2 Petru 3.10 – Matei 
24.43
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Petru scrie cuvintele lui Isus pentru că şi le aminteşte, dar atunci când Pavel 
scrie aceleaşi cuvinte, el o face fie din cunoştinţă de cauză, fie printr-o putere 
atribuită supranaturală. În cazul al doilea, discuţia se încheie însă dacă el a 
dobândit cunoştinţe prin alţii, probabil lucrurile acestea i-au fost spuse de 
către alţii sau le-a citit în alte izvoare scrise. Oricare ar fi cazul, cuvintele pe 
care el le foloseşte ne duc înapoi, la cele mai vechi timpuri. 

În Romani Pavel exprimă învierea apropiată a lui Avraam în termenii folo-
siţi de Isus în disputa sa cu saducheii.54 El vorbeşte despre dreptul sfinţilor 
de a se adresa Tatălui drept „Tată“ (la fel ca în Galateni), iar prin acestea fo-
loseşte aceeaşi expresie folosită de Isus în Grădina Ghetsimani.55 El impune 
binecuvântarea duşmanilor cu aceleaşi cuvinte folosite de Isus în predica lui 
Luca.56 Atunci când el se declară „Convins în Domnul Isus că niciun lucru 
nu este necurat în sine“, este posibil ca el să fi fost convins de mustrările lui 
Isus la adresa fariseilor prin care „a declarat curate toate bucatele.“57 Dorin-
ţa sa ca aceia cărora le scrie să fie „înţelepţi cu privire la ceea ce este bun şi 
curaţi cu privire la ce este rău“ este aceeaşi ca a lui Isus pentru discipolii săi 
„Fiţi deci înţelepţi ca şerpii şi fără pată ca porumbeii.“ 58 

În epistolele către Corinteni acel „nu ştiţi că“ – un semn sigur, atât aici 
cât şi în alte părţi ale Bibliei, că discipolii fuseseră învăţaţi această lecţie şi 
înainte – „drojdia dospeşte aluatul“, repetă învăţăturile pildei aluatului dos-
pit59 , în timp ce solicitarea credinţei de la administratorii de moşii ţinteşte 
fără niciun dubiu la lecţia din Pilda moşierului necinstit.60 Sfaturile sale cu 
privire la nerespectarea poruncii celibatului nu se regăsesc decât în cuvintele 
lui Isus cu privire la eunuci.61

Epistola către Galateni repetă aceleaşi cuvinte folosite şi în Romani, şi 
anume „Tată, Tată“ împreună cu pilda aluatului dospit din Corinteni, asemă-
nându-se cu epistola către Romani prin repetarea Legii sfinte „Să-l iubeşti pe 
semenul tău ca pe tine însuţi“, poruncă care poate fi uşor dedusă şi din în-

54  1 Romani 4.17 – Matei 22.23
55  Romani 8.15 – Marcu 14.36; Galateni 4.6
56  Romani 12.14 – Luca 6.28
57  Romani 14.14 – Marcu 7.19
58  Romani 16.19 – Matei 10.16
59  1 Corinteni 5.6 – Matei 13.33
60  1 Corinteni 4.2 – Luca 16.10-13.
61  Capitolul 7 – Matei 19.10-12
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văţăturile lui Isus din Evanghelii.62 În acelaşi timp, lista sumbră a lucrărilor 
corpului corespunde îndeaproape, atât în cuvinte cât şi în învăţăminte, cu 
ceea ce Domnul Isus care ne spune că se trage din inima omului.63

Epistola către Filipeni se alătură şi ea listei de exemple, ţinându-i isonul 
lui 1 Petru în îndemnul că lumina noastră trebuie să strălucească în această 
lume, aşa cum se spune şi în Predica de pe munte.64 1 Tesaloniceni revarsă 
asupra timpurilor apostolilor judecata lui Dumnezeu pentru violenţa cu care 
aceste vremuri au privit profeţii, şi în ultima instanţă pe însuşi Fiul lui Dum-
nezeu. Judecata aceasta este exprimată prin cuvintele dure ale lui Isus. Epis-
tolele pastorale repetă cuvintele lui Isus „Însă oricine se va lepăda de Mine 
în faţa oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu“, şi dă dovadă 
credinţa sa în faţa lui Pilat; în timp ce procesul de reînviere spirituală descris 
aici – „spălarea făcută de naşterea din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul 
Sfânt.“ – merge în paralel cu „născut din apă şi din Duh“, proces pe care Isus 
îl cere şi oferă de-o potrivă.65

Ideea care îl descrie pe Isus ca pe un „credincios peste toată casa lui Dum-
nezeu, ca Fiu“, care apare în epistola către Evrei, este extrasă din Evanghelia 
lui Ioan; rugăciunile lui Isus „cu strigăte puternice şi cu lacrimi“ sunt desi-
gur rugile lui din Grădina Ghetsimani; moştenirea ce aşteaptă în rai apare ca 
referinţă si aici.66 Solicitarea lui Iacov ca aceia care sunt pierduţi să îl caute 
pe Dumnezeu este anticipată în Predica de pe munte; iar binecuvântarea 
acelora „săraci în lume dar bogaţi în duh“ are aceeaşi sursă ca şi Predica 
lui Luca. Faptul că discipolii nu trebuie să fie „stăpâni“ a fost învăţătura lui 
Isus înainte de Iacov împreună cu interzicerea jurămintelor şi a propagan-
dei. „Legea Domniei“, aşa cum se vorbeşte despre ea în Scripturi, „să-ţiu 
iubeşti aproapele ca pe tine însuţi“, este a Domniei deoarece Domnul Isus a 
îmbrăţişat-o şi expus-o.67

Acestea sunt doar câteva exemple evidente şi ele trebuie înţelese în sen-
sul unităţii tuturor scrierilor ce formează Biblia, ca întreg. Nu ar fi deloc exa-
gerat dacă s-ar spune că dacă aceste corelări ar fi analizate în mod serios, 

62  Galateni 5.14 – Matei 22.39
63  Galateni 5.19-21 – Marcu 7.20-22
64  Filipeni 2.15 – Matei 5.16
65  2 Timotei 2.12 – Matei 10.33; 1 Timotei 6.13; Tit 3.5 – Ioan 3.3-5
66  Evrei 3.6-Ioan 8.35; Evrei 5.7 – Luca 22.44; Evrei 10.34 – Matei 6.19
67  Iacov 1.5 – Matei 7.7; Iacov 2.5 – Luca 6.20; Iacov 3.1 – Matei 22.8, Iacov 5.12 – Matei 5.34; 
Matei 2.8.
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exemple de felul celor identificate de noi ar impune o revizie radicală a es-
timării făcute de cărturari cu privire la datele scrierii Evangheliilor – sau 
cel puţin a surselor de inspiraţie a acestora. Cât despre argumentelor raţi-
onaliştilor că nu există nici o aluzie în epistola lui Pavel la viaţa timpurie 
a lui Isus (mai puţin într-un caz disputat în epistolele pastorale), ele apar 
drept ridicole. Noul Testament este prezentarea generaţiei apostolice, prin 
cuvintele lui Isus (chiar şi acolo unde nu este vorba deloc despre inspiraţie 
de ordin divin) şi ce apare ca ecou pe buzele celor ce au fost martori fie cu 
urechile, fie cu ochii.

Acestea au fost exemple ilustrative nu ale faptului că oamenii prin iscu-
sinţa lor pot face să nască o poveste din orice fel de surse, ci ale modului în 
care izvoare adevărate se contopesc pentru a crea o poveste, chiar şi atunci 
când ingredientele sunt separate de firele narative şi nu fac nici o aluzie la 
acestea. Ele devin astfel dovezi ale armoniei pline de măiestrie a consemnă-
rilor, care nu depind de imperfecţiunea caracterului uman atunci când este 
vorba despre adevărul suprem pe care îl sprijină.
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De când am demonstrat că Învierea lui Isus a avut loc, toate dovezile 
ulterioare au devenit sprijin al acestei teze. Acest prim eveniment 
copleşitor este suficient pentru a demonstra inspiraţia divină a Bi-

bliei în timp ce alte evenimente similare au fost lăsate de-o parte, ele nefiind 
potrivite cu tema noastră de interes. A fost necesar să demonstrăm necredin-
ciosului că armele cu care luptăm împotriva dubiului sunt numeroase şi că 
alte motive pentru a crede Biblia sunt la fel de semnificative. 

Însă confirmarea credinţei s-a realizat în proporţii diferite. Resursele 
umane nu ar fi putut duce la o demonstraţie atât de coerentă şi unitară a 
implicaţiei de ordin divin în profeţia împlinită privitoare la Înviere, astfel 
încât aceasta este direct şi fără îndoială legată de Cuvântul lui Dumnezeu. În 
plus, această profeţie este sursa confirmării credinţei însăşi: „Şi avem, de ase-
menea, mesajul profetic plin de încredere, la care bine faceţi să luaţi aminte, 
pentru că este o lampă care luminează într-un loc întunecos, până când zorii 
şi steaua de dimineaţă vor răsări în inima voastră“1. Demonstrarea deta-
liilor mărunte cu care am continuat trebuie însă să fie înţeleasă într-un alt 
fel, deoarece aceste detalii sunt oglinda mărturiilor adevărate ale martorilor 
oculari care au consemnat ceea ce au văzut şi auzit, şi pentru că ele conţin 
adeseori un sâmbure de miracol, impun o analiză istorică pentru stabilirea 
gradului de adevăr pe care îl cuprind. Aceste evenimente sunt atât de nu-
meroase şi se petrec cu atât de multă naturaleţe, încât rămânem cu impresia 
unei certitudini ce se răsfrânge şi asupra miracolelor. Astfel, inspiraţia de 
ordin divin este din nou demonstrată. 

Dovezile oferite de istorie sunt parţial de acest fel, adică cu mare însem-
nătate sau mai mică, cele din urmă servind la dezarmarea criticului care în 
lipsa unor dovezi substanţiale recurge la critica dură a unor evenimente 
inexplicabile. Din acest motiv, simţul nostru pragmatic trebuie să fie activ 
mereu. Noi nu demonstrăm acum că Biblia este o carte de inspiraţie divină, 
deoarece acest lucru a fost deja făcut şi nici nu ne aventurăm în a demonstra 

1  2 Petru 1.19
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orice mic detaliu al istoriei şi nici nu poate fi vorba de faptul ca cunoştinţele 
noastre sau ale oricui altcuiva să fie suficiente pentru demonstrarea acestor 
lucruri. În schimb, vom prezenta dovezi ale adevărului conţinut în scrierile 
Bibliei pentru a convinge credinciosul de rând de veridicitatea Cărţii, ghi-
dându-l pentru a şti cum să accepte critica din partea celorlalţi.

O listă scurtă de refugii critice va indica în mod clar care este rezultatul 
acestor dovezi. Se cunoaşte faptul că au existat şcoli de critici, dintre care 
menţionăm şcoala Wellhausen pentru Vechiul Testament şi şcoala Baur pen-
tru Noul Testament, care au ajuns la concluzia că orice este inclus în Scripturi 
şi lipsit de confirmare în viaţa reală, este fals. După cum am observat până în 
acest punct, avem motive solide de a crede că orice apare în Scripturi, fie că 
se supune relaţionării cu viaţa reală sau nu, are mari şanse de a fi adevărat, 
fără a adăuga faptul că Scripturile conţin multe informaţii pe care nicio altă 
sursă de cunoaştere nu le-ar fi putut face cunoscute. Aceste motive au fost la 
îndemâna criticilor distructivi, însă ei au ales să nu le folosească. Adevărul 
se regăseşte apoi şi în modul în care multe descoperiri recente s-au răsfrânt 
asupra lor. Trebuie consemnat şi un protest împotriva noilor abordări ale 
clericului în ceea ce priveşte demonstrarea adevărului Scripturilor. Atunci 
când eforturile distrugătoare ale şcolilor Wellhausen şi Baur s-au unit, ele 
au fost respinse cu îndrăzneală pe teritoriul insulelor britanice de oameni 
precum Lightfoot, Salmon, Waller şi Burgon. O dată cu trecerea timpului, 
abordările celor două şcoli au devenit acceptate pe scară largă şi transmise 
generaţiilor de discipoli. Chiar dacă cele mai extreme dintre concluziile aces-
tei noi dogme au fost în general respinse, natura acestor metode a supravie-
ţuit iar în ziua de azi, acceptarea unei „perspective moderne asupra Bibliei“ 
este de cele mai multe ori considerată a fi dovadă de cunoaştere. Astfel, ar 
fi probabil ruşinos ca aceia care cred astfel să îşi schimbe din nou tabăra. În 
plus există o cenzură eficientă a dovezilor confirmative în cercurile intelectu-
al înalte şi printre aceia care sunt influenţaţi de astfel de cercuri.

Cenzura despre care vorbim este de ordin psihologic. Înainte de vremu-
rile prezente, Biblia a fost considerată mincinoasă de cele mai noi teorii de 
cercetare şi era esenţial ca toate cele cunoscute să fie corecte. Însă acum, când 
se demonstrează din ce în ce mai des că evenimentele descrise în Biblie sunt 
adevărate, oamenii răspund cu indiferenţă! Ni se spune că avem nevoie doar 
de spiritul Evangheliei, şi că este grobian, cârcotaş şi deranjant să se dis-
cute în contradictoriu pe această temă. Un mare număr de feţe clericale şi 
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predicatori locali (unii chiar cunoscuţi autorului) ridică din umeri şi preferă 
să plece atunci când se găsesc faţă în faţă cu adevărurile Evangheliei.

Însă pentru aceia care sunt pregătiţi să vadă şi să audă, iată câteva victorii 
pe care Scripturile le-au câştigat împotriva duşmanilor săi: 

Justificarea Vechiului Testament
Era practică comună a se afirma cu încredere că povestea Bibliei referitoare la cre-

dinţa primordială este falsă, având în vedere că monoteismul ebraic a fost precedat de 
cultul pentru natură şi politeism.

Acest lucru este fals, aşa cum a recunoscut şi expertul Stephen Langdom, 
care nu era un credincios al Bibliei, în lucrarea sa „Semitic Mythology“ – trad. 
„Mitologie semită“; la fel cum Schmidt a stabilit în „The Origin and Growth 
of Religion“ – trad. „Originea şi dezvoltarea religiei“. Pe pământurile pe care 
a fost scrisă şi Biblia, cel puţin, credinţa în Dumnezeu a fost primordială, 
pentru ca doar mai târziu să fie şubrezită de politeism.2

S-a afirmat cu foarte multă tărie şi cu entuziasmul caracteristic ignoranţei că nu 
se poate ca Moise să fi scris Panateuhul pentru că el nu ştia să scrie. 

Acest argument nu mai este folosit acum şi este foarte probabil de altfel 
ca Moise să fi folosit scrierea alfabetică, spre deosebire de evreii din urmă-
toarele generaţii. Din punct de vedere arheologic, la fel cum scrie şi Caiger 
(el însuşi pornit pe drumul criticii) „nu există niciun dubiu pentru a ne îndoi 
de faptul că Moise nu ar fi fost familiar cu arta scrisului şi că el a scris tablele 
Legii, în piatră, după modelul Codului de Legi al lui Hammurabi.“3 (Deşi 
trebuie aici notat că Biblia atribuie actul scrierii Legilor lui Dumnezeu).

A sosit şi momentul dispreţului exprimat în faţa firelor narative ale Genezei, şi 
nu în ultimul rând pentru povestea Potopului, în ciuda confirmării acestui eveni-
ment de însuşi Isus.

Astfel discipolii priveau aceste evenimente ca pe pure legende, astfel în-
cât Langdon însuşi spunea, relativ la importanţa descoperirii sale de la Kish, 
că este o ruşine a crede.4 Descoperirile în paralel ale lui Woollez la Ur din 
Caldeea (pământul de origine al lui Avraam) sunt disponibile pentru toţi 
în publicaţii ieftine.5 Caiger chiar a realizat reproducerea unei imagini care 

2  Vezi Marston, „The Bible Comes Alive“ – trad. „Biblia adusă la viaţă“ (a cincea ediţie, 1941, 
pp.25-29
3  „Bible and spade“ – trad. „Biblia şi spada“, 1936, p.3
4  The Times, 18 martie, 1929. 
5  „Ur of the Chaldees“ şi „Digging up the past“ – trad. „Ur din Caldeea“ şi „ Descoperind 
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reprezintă clar urmele geologice lăsate de potop la Kish.
În istoria lui Avraam se menţionează despre lupta a patru regi împotriva a cinci, 

luptă în care nepotul lui Avraam, Lot a fost capturat.6 Iată cum neagă Wellhausen 
această consemnare: „faptul că patru regi din Golful Persic au pătruns în peninsula 
Sinai, pe vremea lui Avraam, au atacat alţi cinci regi pe malul Mării Moarte iar 
apoi i-au luat prizonieri pentru ca în final Avraam să pornească în urmărirea celor 
victorioşi împreună cu alţi 318 servitori , forţându-i astfel să renunţe la prada lor 
de război – sunt evenimente imposibile care nu câştigă credibilitate prin faptul că 
aparţin unei lumi care a dispărut.“7

Faptul că aceste evenimente făceau parte dintr-o lume dispărută a con-
stituit unul dintre motivele respingerii lor ca adevărate. Un alt învăţat ne 
spune însă mai târziu: „Numele regilor, situaţia politică prezentată de firul 
narativ, posibilitatea desfăşurării de campanii politice în vestul îndepărtat 
de către monarhi caldeeni îşi găsesc argumentarea şi dovezile necesare în 
vechile texte cuneiforme.“8 

În cazul acelora ai căror principii materialiste îi îndeamnă să nege posibilitatea 
unui miracol, povestea Scripturilor în care are loc distrugerea lui Senaherib, când 
acesta ridică tabără împotriva Ierusalimului9, este cu siguranţă falsă.

În cazul acesta, consemnările păgâne din Asiria nu ar conţine informa-
ţii referitoare la înfrângerea unei asemenea expediţii regale. Însă toate cir-
cumstanţele temporale au fost refăcute: canalul şi bazinul de stocare pe care 
Ezechiel le construise pentru provizii de apă de urgenţă10 au fost săpate şi 
aici au fost găsite şi dovezile necesare; campania lui Senaherib împotriva 
oraşelor Iudeei descrise în detaliu împreună cu creşterea în importanţă a 
Regelui Babilonului, Merodac Badalan: sunt evenimente cunoscute. Ceea ce 
frapează însă este descrierea lui Senaherib referitoare la relaţia cu Ezechia. 
Acesta din urmă îl supune pe primul la plata de tribut, îl deposedează de 
toate bunurile şi îi ia soţiile, iar el este „închis într-o cuşcă pentru păsări“. 
Nu se menţionează nimic însă despre căderea Ierusalimului, iar această tă-
cere este grăitoare în ceea ce priveşte consemnarea calamităţii descrise de 

trecutul“ (Editura Pelican)
6  Geneza 14
7  Citat din „New Biblical Guide“ – trad. „Noul ghid bisericesc“ VIIII, p.64. 
8  Sazce citat în Irwin, „Universal Bible Commentary“ – trad. „Interpretări universale ale 
Bibliei“
9  Isaia 36-37; 2 Împăraţi 18.12-19.37
10  2 Regi 20.20



75

9. Istorie

Scripturi. Înscrisuri profane anunţă mai departe şi asasinarea lui Senaherib, 
la fel cum face şi Biblia.

Cartea lui Daniel este terenul de dispută pentru critici severe. În plus faţă de 
multele greşeli acuzate în această carte, niciuna nu este mai gravă decât afirmarea 
lui Beltasar ca rege asupra Babilonului, cucerit de către Persani în timpul domniei 
acestuia.11 Acest eveniment a părut a fi atât de stupid încât Farrar a decretat: „Nu 
a existat niciun rege Beltasar“.“

Consemnările au arătat că Nabodin, ultimul rege al Babilonului, a încre-
dinţat conducerea Babilonului fiului său favorit, Beltasar, care a devenit rege 
astfel. Una din inscripţiile Cronicilor babiloniene ne permite să concluzio-
năm că Nabodin a abdicat din funcţia de rege (fiindcă se afla la reşedinţa de 
vară). Inscripţiile au şi alte puncte comune cu aceste timpuri şi ele ne ajută la 
stabilirea veridicităţii lui Daniel precum construcţiile realizate pe scară largă 
în timpul lui Nebucodonosor şi chiar versiunea trunchiată despre povestea 
nebuniei lui.12

Aceasta este o selecţie limitată de dovezi iar drept urmare, precum spune 
şi un susţinător nu foarte acerb al Bibliei, „istoria Vechiului Testament are 
parte azi de mai multă apreciere din partea discipolilor imparţiali, decât în 
trecut.“13

Justificarea Noului Testament
Procesul de cercetare a fost asemănător şi în cazul Vechiului Testament. 

Sub influenţa criticilor distrugătoare ale secolului XIX, tendinţa comună era 
aceea de a postdata cât mai mult posibil Evangheliile, alegerea fiind în ma-
joritatea cazurilor pentru secolul al doilea. Motivul este simplu: o dată ce 
consemnările sunt mutate cât mai departe de evenimentul corespunzător, 
credibilitatea autorilor devine îndoielnică; povestirile miraculoase devin le-
gendă iar astfel se poate îndepărta şi elementul supranatural al Evangheli-
ilor. Acesta era un raţionament deductiv stupid, foarte popular în acelaşi 
timp, pentru degajarea pe care o oferea spiritului uman rebel. 

În ceea ce priveşte detaliile, unul dintre cele mai dezbătute istorisiri este aceea a 
lui Luca referitoare la naşterea lui Isus. 14 S-a afirmat, în opoziţie cu consemnările 
lui Luca, că la vremea respectivă nu a existat niciun recensământ al populaţiei (i); 
11  Daniel 5.1
12  Daniel 4.25
13  Caiger, p.10
14  Luca 2.1-7
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că Quirinius nu era un guvernator al Siriei în timpul acestei perioade (ii); şi că în 
timpul unor astfel de recensăminte nu era necesar ca oamenii să revină în oraşele lor 
natale pentru a plăti taxa aferentă (iii).

Aceste obiecţii au dispărut de aproximativ 30 de ani, moment ce se supra-
pune cu publicarea lucrării „Valoarea descoperirilor recente pentru autenti-
citatea Noului Testament“, în 1915, de către Ramsay. Această publicaţie nu a 
împiedicat însă alte apariţii recente15, care au reînviat vechile conflicte. Nu 
încape îndoială că Quirinius era parte a guvernului militar sirian în acel mo-
ment al istoriei. Tot aici şi în acest moment se organizau destul de frecvent 
şi recensăminte ecumenice ale populaţiei, exact în condiţiile descrise şi de 
Luca, şi este foarte probabil (din punct de vedere istoric) să fi existat o ase-
menea recrutare de populaţie în lumea Romană în secolele 6-4 î.Hr., moment 
probabil şi pentru naşterea lui Isus Cristos. 

De altfel, unul dintre cele mai uimitoare aspecte ce a reieşit din cercetarea 
lui Ramsey este acela că Evanghelia lui Luca şi faptele Apostolilor (scrise de 
acelaşi autor), sunt documente cu mare fiabilitate istorică, scrise de un scrii-
tor contemporan cu evenimentele descrise. 

Obiceiul acelora ce nu pot accepta existenţa miracolelor este acela de a postdata 
documentele Noului Testament cu mult după petrecerea evenimentelor descrise în 
el. 

Am arătat deja că dovezile creştine sunt de asemenea natură încât argu-
mentele ce sprijină datele timpurii ale consemnărilor noastre nu sunt esenţi-
ale pentru a le demonstra veridicitatea. Învierea lui Isus face ca argumentele 
în favoarea neadevărului consemnărilor biblice să pălească, chiar şi în cazul 
în care aceste documente au fost scrise la mulţi ani după petrecerea eveni-
mentelor pe care el tratează. Cuvintele „Duhul adevărului vă va călăuzi în 
tot adevărul“16 concluzionează asupra acestui subiect.

Însă felul în care se continuă studiul Noului Testament este un aspect ce 
ţine de împlinirea supremă. Scriitorii, pe lângă faptul că au primit garanţia că 
li se va aminti adevărul ce urma să fie prezentat, au şi scris despre evenimen-
tele istorice petrecute la scurt timp după ce acestea avuseseră loc. Acest fapt 
a fost deja demonstrat şi ne este cunoscut. Cel mai convingător argument 
în acest sens vine din partea lui Harnack, el însuşi fiind la un moment dat 
infectat de virusul universitarilor de la Tubingen. Urmărind situaţia dintr-o 

15  Archibald Robertson, „The Bible and its Backgrounds“, 1942, p.19 – trad. „Biblia şi con- Archibald Robertson, „The Bible and its Backgrounds“, 1942, p.19 – trad. „Biblia şi con-
textul său“
16  Ioan 16.13



77

9. Istorie

perspectivă diferită, el ajunge la concluzia că dintre cărţile Noului Testament 
este doar una (2 Petru) care nu poate fi atribuită în mod cert autorului. 

Dedesubt puteţi analiza un tabel cu documente doveditoare în acest caz: 

Data Sursă Mărturie

110 Ignaţiu	de	Antioh Citează	Matei,	Ioan,	Romani	1	şi	2,	2	Corinteni,	Galateni,	
Efeseni,	Filipeni,	1	şi	2,	Timotei,	Tit	(şi	probabil	Marcu,	
Luca,	Faptele	Apostolilor,	Coloseni,	2	Tesaloniceni,	
Filimon, Evrei, 1 Petru).

117-138 Rylands Papyrus Fragmente	din	Evanghelia	după	Ioan:	18,	31-33,	37-38.

130 Polycarp (Discipol	al	lui	Ioan)	îi	citează	pe	Matei,	Marcu,	Luca,	1	
Ioan	şi	aproape	toate	Cărţile	mai	puţin	Coloseni,	Tit,	2	
Petru,	Ioan	2	şi	3.

130-165 Fragment	din	
Evanghelia	Apocrifă	
(1935)

Trebuie	să	fi	fost	scrisă	între	110	şi	130	şi	citează	din	
toate	cele	patru	Evanghelii.

140 Papias Matei	scria	„Logia“	în	aramaică;	Marcu	scria	din	
cuvintele	lui	Petru.	Ramsay	şi	Easton	şi	Rendel	Harris	
consideră	că	Logia	a	fost	scrisă	chiar	la	momentul	
petrecerii evenimentelor.

170 Fragmente	din	
Maurotarian

Patru	Evanghelii	împreună	cu	restul	cărţilor	Noului	
Testament,	cu	excepţia	epistolei	lui	Ioan	şi	2	Petru.	

170 Tatian Armonia	celor	Patru	Evanghelii	(Diatessaron).

180 Irineu de Lyon (Cunoscut	cu	Policarp)	Elaborează	o	explicaţie	pentru	
existenţa	a	doar	Patru	Evanghelii.	

220 Tertulian Doar	patru	Evanghelii	sunt	acceptate	deoarece	
celelalte	nu	au	fost	scrise	de	apostoli.

200 Scrapion	de	Antioh A	interzis	lecturarea	Evangheliei	apocrife	a	lui	Petru	
pentru	că	aceasta	nu	a	fost	transmisă	direct	de	către	
Apostoli.

Acest tabel nu este nici măcar pe departe complet, însă el stă mărturie 
faptului că Noul Testament, în mare parte în aceeaşi formă în care ne-a 
parvenit şi nouă azi, era acceptat drept autoritate încă din secolul al doilea 
dar şi pentru acela că această stare a lucrurilor fusese consemnată încă de 
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timpuriu. Irineu nu ar fi demarat filosofia complexă ce tratează numărul „4“ 
pentru Evanghelii, dacă nu ar fi fost cunoscut şi printre biserici că într-ade-
văr evangheliile erau doar patru la număr. Chiar şi îndoielile cu care erau 
privite două sau trei dintre cărţile Noului Testament stau dovadă pentru 
verosimilitatea cu care s-a impus autoritatea restului scrierii .

Tertulian şi Scrapion refuză amândoi să accepte cărţi „transmise de la 
Apostoli“ în canonul lor, în timp ce cărţile apocrife sunt eliminate din rândul 
scrierilor de inspiraţie divină. Nesiguranţa care a existat referitor la Apoca-
lipsa şi 2 Petru au fost în mare parte acuzate de dificultăţi care nu au permis 
verificare surselor apostolice.

Dificultăţi
Ceea ce s-a discutat până în acest moment ar fi trebuit să formeze un punct 

de vedere general pentru analiza acestui aspect. Pentru aceia care consideră 
că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, orice obiecţie va fi întâmpinată cu le-
jeritate iar fiecare contradicţie exagerată până la punctul extrem. Fiecare as-
pect unde Biblia se foloseşte de evenimente istorice trebuie analizat plecând 
de la premisa că acolo unde istoria nu deţine consemnări, Biblia plăsmuieşte, 
iar acolo unde istoria indică contrariul celor din Biblie, scriitorul este cel care 
s-a înşelat. În cel mai fericit caz, când nu mai există ignoranţă iar cunoştinţele 
despre consemnări păgâne se diversifică, Biblia îşi recapătă puterea iar fieca-
re astfel de reconfirmare constituie o ocară pentru necredincios.

O dată ce s-a demonstrat că Biblia este fără urmă de îndoială Cuvântul 
lui Dumnezeu (fapt care a constituit şi scopul prezentei cărţi), situaţia se 
schimbă. Fiecare nouă confirmare adaugă plăcere unei credinţe independen-
te şi asigură că şi alte dificultăţi ce pot apărea, pot fi şi ele înlăturate. Chiar 
şi atunci când ne confruntăm cu probleme fără ieşire, aşa cum se întâmplă 
de multe ori, nu trebuie să tragem concluzia că ele nu au nici o rezolvare şi 
că Scripturile sunt greşite. Varianta alternativă s-a demonstrat mai potrivi-
tă: Scripturile sunt adevărate indiferent de dimensiunea problemei apărute 
relativ la acestea. 

Această mentalitate ne oferă plăcerea (nesavurată de acela care neagă 
verosimilitatea consemnărilor) de a căuta motivele ce se ascund în spatele 
problemelor. Astfel, învierea trupurilor multor sfinţi, despre care vorbeşte 
Matei17 nu este o poveste care să impună prin sine respectul cititorului, ci 
este un eveniment de sine stătător iar întrebarea pe care o deducem în mod 
17  Matei 27.52-53



79

9. Istorie

natural este ce se va întâmpla cu trupurile sfinţilor după înviere? Acestea 
sunt întrebări la care scriitorul nu poate răspunde, însă el a fost înzestrat 
cu puterea de a întrezări urmările în cazul unei negări cauzate de ignoran-
ţă. Acesta este cazul condamnării lui Imineu şi Filet, care „s-au rătăcit în ce 
priveşte adevărul, spunând că Învierea a avut loc deja şi răsturnând astfel 
credinţa multora.“18

Ce altă bază poate exista pentru o credinţă falsă ca aceasta dacă nu aceea 
că învierea s-a petrecut deja? Cum altfel ar fi putut ea lua naştere? Oare nu 
acesta era scopul ei, de a răsturna credinţa multora, astfel încât ei să creadă 
că nu va mai exista înviere pentru ei? Iată deci cum răspunsul dat de Pavel 
se potriveşte în acest context: „Domnul îi cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui şi 
oricine rosteşte numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate“ 
– „Mai sunt sfinţi de înviat şi ei nu pot fi uitaţi, astfel încât lăsaţi-vă vieţile să 
fie trăite sub această făgăduinţă“.

Judecata şi pedepsele despre care se vorbeşte în Vechiul Testament au 
fost îndelung criticate: Potopul, uciderea fiilor lui Iuda, moartea prin foc ale 
lui Nadab şi Abihu, înghiţirea în pământ a nelegiuitului Korah, moartea lui 
Uza, pedeapsa cu lepră a lui Uzia.19 Scripturile atribuie toate aceste eveni-
mente lui Dumnezeu, în timp ce necredinciosul va nega autoritatea Lui – şi 
astfel nu va învăţa nimic, în timp ce credinciosul se va îndoi de justeţea lui 
în faţa lui Dumnezeu şi va învăţa despre umilitate, mulţumire în faţa lui 
Dumnezeu pentru răbdarea Sa. Acestea sunt dificultăţi pe care le întâlnim 
nu referitor la consemnările istorice ci în legătură directă cu noi înşine. Ast-
fel, doar credinţa neîndoielnică în adevărul consemnărilor biblice ne va ajuta 
să depăşim orice barieră am întâmpina în calea credinţei. 

18  2 Timotei 2.17-19
19  Genesa 6.38, Leviticul 10, Numeri 16, 2 Samuel 6, 2 Cronici 26.16



80

10. Ştiinţa

Pentru multe raţionamente, analiza inspiraţiei de ordin divin a Scrip-
turilor nu poate fi completă fără a lua în considerare impactul ştiinţei. 
Aceasta se întâmplă pentru că ştiinţa a devenit pentru unii dumne-

zeul zilelor noastre, în timp ce metodele ştiinţifice sunt noul mod de a testa 
adevărul.

Metodele ştiinţifice sunt într-adevăr indispensabile. Prin aceste metode, 
se pleacă de la rezultat, ca punct de plecare, pentru a se ajunge pe cale in-
versă la principiile generale care le guvernează. Aceasta este metoda pe care 
am folosit-o şi în această carte pentru a stabili adevărul Învierii lui Isus şi a 
inspiraţiei de ordin divin a Scripturilor. Utilizarea metodelor ştiinţifice nu se 
loveşte în general de nici o obiecţie şi ea trebuie folosită în toate domeniile de 
interes ale umanităţii precum istoria şi ştiinţele naturale. 

Ştiinţa trebuie îmbrăţişată atunci când ea întrupează concluziile demons-
trate de metoda ştiinţifică. Dar, în majoritatea cazurilor, „ştiinţa“ se traduce 
prin „părerea unor oameni de ştiinţă relativ la domenii de activitate care nu 
îi privesc“, aceste opinii cântărind la fel de mult ca oricare altele aparţinând 
unor specialişti ce analizează discipline pentru care nu au pregătirea necesa-
ră. Este vorba aşadar de un abuz din partea ştiinţei atunci când raţionalişti 
neşcoliţi au emis ideea imposibilităţii miracolelor, pe baza faptului că aceş-
tia nu au întâlnit ceea ce ar fi putut fi numit miracol în sfera lor proprie de 
interese, emiţând mai apoi judecata falsă că analiza dovezilor ce susţin un 
miracol nu este necesară.

Se consideră acelaşi abuz şi atunci când o doctrină distructivă precum 
cea a Evoluţionismului, folosită pentru a explica fenomene care nu demon-
strează aplicarea la nivel general al acestei teorii ca explicaţie universală şi 
autosuficientă a originii şi dezvoltării vieţii este folosită pentru a condamna 
consemnările despre Facere. 

Acesta este punctul de apariţie a conflictului dintre ştiinţă şi religie. Se 
afirmă, cu răutate, că Geneza ne învaţă că lumea a fost creată doar prin cu-
vântul lui Dumnezeu în timpul celor Şapte Zile ale facerii, în timp ce ştiinţa 
cunoaşte o evoluţie a lumii în timp de multe milioane de ani înainte ca Omul 
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să ajungă să locuiască pământul.
O astfel de afirmaţie nedreptăţeşte atât consemnările despre crearea lu-

mii, întâlnite în Geneza cât şi descoperirile ştiinţifice. Vom începe prin a tre-
ce în revistă cele spuse în Geneza, argumente în faţa cărora ştiinţa amuţeşte. 
Se spune aşadar în Geneza că a fost intenţia lui Dumnezeu de la bun început 
ca lumea să fie populată: că puterea lui Dumnezeu a dus la crearea fiinţelor 
simţitoare şi în cele din urmă a celor înzestrate cu raţiune. Ştiinţa ne spune 
aici că aceasta este o ipoteză rezonabilă; ea nu poate demonstra însă cum 
a apărut viaţa iar din punct de vedere experimental, ştiinţa nu a reuşit să 
recreeze viaţa. Ştiinţa nu poate explica complexitatea vieţii sau întâmplările 
cu care ea este presărată. În acest caz crearea lumii de către Dumnezeu este 
cea mai satisfăcătoare explicaţie iar ştiinţa nu poate susţine niciun contraar-
gument în acest caz. 

Mai departe, Geneza ne povesteşte despre pătrunderea păcatului în lume. 
Este adevărat că oamenii de ştiinţă sunt adeseori tentaţi să atace această per-
spectivă (la fel ca şi mulţi alţi oameni aparţinând iluminismului) deoarece 
consideră această explicaţie ca fiind nedemnă de rasa umană şi copilăroasă 
în esenţa sa, însă aceste argumente nu ţin de ştiinţă. Dacă la un moment dat 
vom realiza că rasa umană a luat naştere dintr-un cuplu primordial (la fel 
cum consideră şi oamenii de ştiinţă, oricare ar fi diversele aspecte ce mar-
chează diferenţele dintre concepţii) şi că civilizaţia este o dimensiune ce s-a 
dezvoltat în timp (la fel cum susţine şi antropologia), atunci singura explica-
ţie viabilă este exact cea a Vieţii în Eden; iar dacă la un moment dat a existat 
Cădere în păcat, circumstanţele în care aceasta s-a petrecut sunt exact acelea 
descrise în Geneza.

Este absolut cert că a existat Cădere. Niciuna din ştiinţele care refuză să 
accepte această explicaţie pentru dobândirea conştiinţei păcatului de către 
Om nu prezintă vreo explicaţie viabilă pentru a-şi demonstra teza. Aceas-
ta deoarece dimensiunea morală este inerentă omului iar dacă psihologia 
îşi propune să sistematizeze reacţiile de conştiinciozitate ale omului, ea nu 
aduce nici o explicaţie referitoare la originea moralităţii în afară de ceea ce 
ne învaţă Biblia. 

Acest lucru este echivalent cu a accepta faptul că rasa umană a fost creată 
în mod deosebit. Aceia care cred că dovezile justifică ipoteza conform căre-
ia conformaţia noastră a evoluat din evoluţia treptată din animal, nu deţin 
suficiente dovezi referitoare la evoluţia treptată a gândirii constructive şi a 
conştiinţei păcatului, care sunt atât de caracteristice rasei noastre.
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Dacă Geneza ar fi supusă analizei, aspectul ce poate fi de îndată notat 
este acela că această doctrină emană demnitate fără pretenţii, evită expli-
caţii puerile pentru felul în care Dumnezeu a realizat Crearea lumii şi că 
este autosuficientă prin faptul ca „Dumnezeu a spus – şi aşa s-a făcut“. Acest 
fapt devine şi mai evident atunci când scrierea este comparată cu alte lucrări 
antice din aceeaşi perioade şi care tratează acelaşi subiect. În mod cert există 
paralele la această scriere, paralele care îşi găsesc explicaţia în faptul că tra-
tează evenimente comune, însă diferenţele între ele sunt mai notabile decât 
asemănările. În Geneza nu există nici o relatare referitoare la vreun conflict 
dur între zei, la uciderea lui Tiamat pentru crearea cerului şi pământului, la 
pasiuni dezgustătoare în rai; această scriere este descrierea armonioasă a de-
ciziei puterilor celeste de a crea o lume menită să împlinească scopul divin.

Este foarte puţin probabil ca o astfel de relatare să fi avut la origine cru-
dele povestiri sumeriene. Afirmaţii precum „darul divin al evreilor“ au fost 
inventate pentru a „motiva“ schimbarea poziţiilor în istorie. Frazele inventa-
te însă nu motivează nimic, iar trecutul şi prezentul sunt martori de netăgă-
duit că evreii nu au fost mai apropiaţi de Dumnezeu decât restul oamenilor, 
graţie vreunei percepţii deosebite a divinităţii. Ideea că politeismul păgân a 
domnit înaintea creaţiei divine este o idee care s-a lovit de atacuri repetate. 
Rămânem astfel să ne întrebăm cum a fost posibil ca autorul Genezei să fie 
conştient de adevărul creaţiei divine, atât de sublim, şi astfel să devină el în-
suşi subiectul inspiraţiei de ordin divin, care i-a dictat îndeaproape adevărul 
Creaţiei.

Argumentarea însă nu se sfârşeşte aici. Conformitatea etapelor creării pă-
mântului cu cunoştinţe de ordin ştiinţific a fost acceptată de toată lumea. Au-
torul Genezei nu poseda cunoştinţele noastre despre astronomie, geologie şi 
paleontologie, şi cu toate acestea, el a creat o relatare care descrie de scurt 
etapele formării lumii, aşa cum o cunoaştem şi noi, de la o lume înconjurată 
de întuneric, nori şi gaze la faza în care lumina a început să pătrundă su-
prafaţa pământului, fără ca sursa luminii să fie cu adevărat cunoscută, până 
ce norii de deasupra mlaştinilor s-au disipat, apele s-au retras şi au format 
lacurile şi mările, pentru ca mai apoi să apară viaţa marină şi terestră. 

Relatarea nu ne spune cum toate acestea au fost posibile, deoarece nu 
acesta îi este scopul. Însă modul în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a înde-
plinit pe pământ, ducând la popularea pământului este un obiect legitim 
de studiu pentru ştiinţă. Chiar dacă simţim că afirmaţiile oamenilor de şti-
inţă depăşesc cu mult sfera răspunsurilor verificabile pe care le-au obţinut, 
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nu putem aduce nici o obiecţie la lucrările lor. Singura dovadă directă pe 
care o putem accepta în cazul evoluţiei graduale este cea paleontologică1 
(deoarece toate „dovezile“ morfologice ridică această problemă), iar această 
explicaţie îi oferă evoluţionistului puţină consolare. Epocile creatoare sunt 
mărturiile principale pentru aceste relatări dar şi subiectul Genezei I. 

Putem astfel continua prin a analiza ce ne spune Geneza referitor la crea-
rea lumii, cu multă răbdare. Dacă este cazul, vom putea face apel la conclu-
ziile juste ale ştiinţei pentru a ne ajuta în cercetarea noastră. În acelaşi timp, 
putem fi siguri că Geneza nu este un simplu experiment. Dovezile pe care 
le-am expus până în acest moment sunt suficiente în această direcţie. Vom 
pătrunde mai adânc în cuvintele lui Dumnezeu pentru a înţelege ceea ce ele 
sunt menite să înveţe ci nu pentru a le demonstra veridicitatea. 

Multe şi diverse au fost răspunsurile la întrebarea legată de semnificaţia 
celor Şapte Zile ale Creaţiei. Unii au susţinut că este vorba de zile de 24 de 
ore şi că această creaţie se referă la creaţia cea dintâi, cea fundamentală. Din 
acest punct de vedere toate fosilele nu sunt decât rămăşite ale unei iluzii 
menită să îi înşele pe aceia care au pătruns acolo unde nu au fost bineveniţi! 
Aceasta este o concluzie care nu este recomandată acelora care consideră că 
Dumnezeu nu este autorul unei minciuni – fie aceasta chiar şi o minciună 
nevinovată. Există şi aceia care contestă faptul că lumea ar fi fost creată în 
şapte zile, aşa cum o cunoaştem noi, şi care susţin că de fapt creaţia lumii ar 
fi echivalentă cu o repopulare a planetei, nimicită anterior de un cataclism 
devastator. Compararea în detaliu a unei astfel de ipoteze cu dovezile geolo-
gice existente, face ca această concluzie să fie puţin probabilă. 

Pe de altă parte există şi aceia care sunt convinşi că dovezile geologice au 
necesitat mult timp pentru a se forma, concluzionând astfel că zilele despre 
care se vorbeşte în Geneza au fost de fapt perioade îndelungate, poate nu 
atât de îndelungate precum ar sugera unii, dar cu siguranţă mai lungi decât 
o zi de 24 de ore, poate chiar mai lungi de sute de ani sau chiar mii. Cu toate 
acestea, se pare că Geneza nu ne permite gramatical să întindem pe termen 
nedefinit afirmaţia: „a fost seara şi a fost dimineaţă ziua a treia “. De aseme-
nea, nu se poate ca Geneza să fi fost mai explicită în ceea ce priveşte durata 
în timp a acestui proces. Dacă presupunem că Dumnezeu a intenţionat să 
facă ziua de douăzeci şi patru de ore, afirmaţia Genezei nu avea cum să fie 
mai clară. Soluţia care o prezintă autorul este aceasta: este vorba cu adevărat 

1  Sau cea experimentală, însă dimensiunea unei astfel de lucrări elimină orice factor semnifica-
tiv al demonstraţiei. 
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despre zile în sensul literal, adică de 24 de ore, însă nu este vorba despre zi-
lele în care s-a petrecut acţiunea descrisă ci despre acele zile în care Moise a 
primit revelaţia divină cu privire la evenimentele descrise. Relatarea nu afir-
mă clar că lucrările enumerate s-au petrecut în zilele în cauză. „Dumnezeu a 
spus: Să fie...Şi aşa a fost. A fost seara şi a fost dimineaţă a treia zi“ este doar 
un mod de exprimare, căci o relatare care este atât de exactă în a menţiona 
în care zi s-a petrecut fiecare acţiune nu poate să fi fost atât de omisivă în 
exprimare fără un motiv serios.

În plus, această cifră Şapte, folosită aici, ne aminteşte de alte pasaje din 
Apocalipsă, dominate şi ele de această cifră: cele şapte peceţi, şapte trompete 
şi cei şapte îngeri, sugerând intenţia unei Apocalipse. Forma precisă, aproa-
pe artificială a Genezei 1.1-2.3 face loc imediat unui fir epic fără ocolişuri 
atunci când atenţia relatării se îndreaptă către comportamentul omului pe 
pământ şi relaţia lui Dumnezeu cu el. Astfel, întreaga povestire pare să fie o 
introducere ce sintetizează întreg cuprinsul Bibliei împreună cu revelaţia lui 
Dumnezeu. 

Precizia şi profunzimea Genezei continuă atunci când se afirmă că doar 
primelor şase zile li se atribuie un final. Astfel, nu este scris „Şi a fost zi şi a 
fost noapte în ziua a şaptea“. Vom face din nou apel la precizia relatărilor 
pentru a afirma că o astfel de omisiune trebuie să fi fost intenţionată de autor; 
intenţia a fost de fapt aceea de a indica faptul că lucrurile lui Dumnezeu nu 
au sfârşit. Este cert că această perspectivă a fost aceea exprimat şi în Epistola 
către evrei2, acolo unde cuvintele „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea 
de toate lucrările Lui“, înseamnă de fapt că „Rămâne încă pentru poporul lui 
Dumnezeu o odihnă de Sabat“.

Numai o astfel de perspectivă poate face ca Dumnezeu şi restul lucrărilor 
Lui să ni se dezvăluie pe înţeles. Faptul că Dumnezeu îşi alocă douăzeci şi 
patru de ore de odihnă este un lucru greu de crezut; faptul de a avea o peri-
oadă şi mai lungă pentru odihnă este şi mai greu de crezut. Totuşi, viziunea 
lui Moise ce ne dezvăluie lucrarea Creaţiei care se sfârşeşte cu odihnă într-o 
lume perfectă este minunată. Isus pare să fi vorbit despre o idee asemănă-
toare în răspunsul adresat evreilor credincioşi din zilele Sale. Atunci când 
aceştia au protestat la faptele de milostivenie pe care Isus le făcea în ziua de 
sabat, susţinând că Isus „profanează“ ziua de odihnă, El a răspuns: „Tatăl 
Meu lucrează până acum, iar eu, de asemenea, lucrez“, sugerând astfel că 
lucrarea lui Dumnezeu(pe care Isus o împlinea) nu era sfârşită încă şi că 
2  Evrei 4.4-9
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multe urmau să mai vină.3 
Având aceasta perspectivă, şase viziuni zilnice ne ajută să înţelegem care 

este scopul lui Dumnezeu pe pământ. A şasea zi a Creaţiei reprezintă toate 
lucrările realizate până la Crearea Omului, dar care nu s-au sfârşit încă. La 
fel cum afirmă şi rabinii pe această temă: „Lucrarea din a şasea zi încă mai 
continuă.“4 Momentul în care toate lucrările lui Dumnezeu ating perfecţiu-
nea supremă este întârziat de imperfecţiunile omului, dar ele vor fi în sfârşit 
realizate în Ziua Mântuirii, zi în care Isus va şterge din Împărăţia Sa toate 
acele lucruri ce Îi sunt neplăcute. În acea zi lucrarea începută va fi sfârşită iar 
creatura căzută, pradă a blestemului şi păcatului, va fi reînălţată şi deşi va 
ocupa o poziţie inferioară îngerilor, omul se va alătura Mântuitorului său şi 
i se va pune totul la picioare.5

3  Ioan 5.17
4  Hertz, „The Pentateuch and the Haftorahs“
5  Psalmi 8; Evrei 2.6-10
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Sfârşitul capitolului IX sugerează că ar trebui să ne schimbăm complet 
perspectiva. Din moment ce Biblia a fost acceptată drept Revelaţia lui 
Dumnezeu, este imposibil să nu îi acordăm valoarea care i se cuvine şi 

să o confruntăm cu critică şi reproşuri, aşa cum ar proceda necredinciosul. 
Profetul care susţine că vorbeşte prin Dumnezeu constituie un fenomen care 
trebuie analizat şi investigat, atât timp cât încrederea în astfel de oameni 
trebui să fie supusă unui dubiu moderat. După aceea, profetul devine Vocea 
lui Dumnezeu pentru toţi aceia care îl ascultă. Un om care pretinde că este 
Fiul lui Dumnezeu constituie un subiect de cercetare, atât timp cât afirmaţia 
sa este îndoielnică, aducând şi argumente pro şi contra, dar de îndată de 
afirmaţiile sunt dovedite drept adevărate, El, Fiul lui Dumnezeu, vorbeşte 
prin autoritatea care trebuie să i se acorde. O carte care susţine că relatează 
scopul lui Dumnezeu printre oameni se loveşte de pretenţia de a aduce ar-
gumente convingătoare pentru a-şi susţine veridicitatea, însă de îndată ce 
aceste dovezi sunt prezentate, cititorul se vede obligat să asculte cele pe care 
Cartea le are de spus.

Iată acum care este poziţia noastră. Am început lectura acestei cărţi cu 
libertatea de a crede sau nu, în funcţie de gradul de convingere al dovezilor 
prezentate. Acceptarea evenimentelor istorice, aşa cum au fost ele prezenta-
te, a fost liberă pentru fiecare şi neimpusă. În acest punct al lecturii realizăm 
însă că o parte a libertăţii noastre a dispărut. Noi ne aflăm acum sub autori-
tatea lui Dumnezeu, deoarece ştim că El ne vorbeşte prin intermediul Biblie, 
cu cinste şi adevărat.

„A crede“ înseamnă mai mult decât „a accepta drept adevărat“. Acest 
volum s-a folosit mai mult de acceptarea adevărului, deoarece expunerea 
întregii credinţe este imposibilă fără a porni de la premisa că obiectul cre-
dinţei este veridic. În acelaşi timp, se poate ca acea credinţă în veridicitate să 
fie similară cu credinţa pe care o avem că scaunul de lângă noi este adevărat, 
sau ca fluviul Tamisa curge într-un sens anume sau că ieri vremea a fost plo-
ioasă, rămânând în esenţă neatinşi de lucrurile pe care le credem. Credinţa 
în Biblie nu trebuie să fie astfel. Am demonstrat însă de la început că dacă 
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Biblia este adevărată, atunci ea se aplică în cazul fiecăruia din noi. Nu este 
vorba despre justeţea istoriei ci despre importanţa învăţăturilor desprinse 
din evenimentele istorice descrise în Biblie.

„Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n–au nici 
o scuză pentru păcatul lor.“1 Dacă recunoaştem aceste cuvinte ca venind de 
la Dumnezeu atunci ştim că suntem păcătoşi chemaţi la mântuire. Ştim aşa-
dar că Dumnezeu ne-a creat din iubirea Lui şi că suntem chemaţi pentru a în-
toarce iubirea spre Dumnezeu. Ştim că iubirea lui Cristos ne constrânge.2

Ne dăm astfel seama că nu ne aparţinem. Aşadar, ne revine sarcina de 
a alege să credem acest adevăr şi să ne aşezăm în locul care ne este menit, 
sau să alegem împotrivirea. Dumnezeu are dreptul să ne ceară să devenim 
supuşi Lui. Aceasta nu este o concluzie negativă deoarece înainte de a presu-
pune Biblia ca fiind adevărată în tot ceea ce spune, nu exista nici o siguranţă. 
La fel, se poate spune că poate exista un scop suprem pentru lume sau el 
poate fi inexistent. La fel, destinul nostru după moarte poate fi altul în afară 
de negura eternităţii sau, la fel de bine, umanitatea poate pieri pe o planetă 
îngheţată, sau nu. Ne aflăm aici sclavi ai întâmplării sau a aleatorului, sau 
dacă nu ai întâmplării, atunci cu siguranţă suntem sclavii incertitudinilor.

Această poziţie s-a schimbat acum că am câştigat libertate şi nicidecum 
nu am pierdut-o. Înainte mergeam mânaţi nu de credinţă sau de vedere lim-
pede, dar pur şi simplu pentru că ne aflam acolo. Avem libertatea de a proce-
da cum credem de cuviinţă, însă nu pentru totdeauna. Se poate sa fi procedat 
după dorinţă, atât timp cât ceilalţi ne-au permis acest lucru şi cât ceea ce ne-
am propus nu a depăşit sfera noastră de posibilităţi. Se poate să fi stăpânit 
ordinea socială, să ne fi alăturat acesteia sau să o fi sprijinit în diverse feluri, 
însă acest lucru nu ne-a dus în final nicăieri, iar sfârşitul a fost acelaşi. Este 
adevărat că s-au purtat multe dezbateri pe marginea sfârşitului rasei umane 
şi a viitorului umanităţii dar dacă destinul oamenilor avea ceva de ascuns, 
ei bine, noi nu eram pregătiţi să acceptăm acest adevăr: viaţa noastră pe pă-
mânt este doar o călătorie de scurtă durată, ale cărei motive nu le cunoaştem, 
şi fiind urmată de moarte. Generaţiile următoare se poate să fie mai fericite 
decât noi, dar dacă generaţiile s-ar succede la infinit (fapt in care nu avem 
voie să credem), rasa umană nu ar îndeplini niciun „destin“, iar acest lucru 
ne este cunoscut în adâncul sufletelor noastre.

Nu am fost cu adevărat înşelaţi de teologia eronată a oamenilor care au 
1  Ioan 15.22
2  Apocalipsa 4.11; 2 Corinteni 5.14
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simţit nevoia să adore chiar şi atunci când au negat existenţa obiectului ve-
nerării, ca şi în cazul de mai jos: 

„Evoluţia devine astfel un număr enorm de alei întunecate, cu foarte 
puţine opţiuni de evoluţie. Este asemeni unui labirint, în care aproape 
toate variantele sunt greşite. Cu toate acestea, scopul labirintului evo-
luţionist nu este acela de a ajunge la încăperea din centru, ci de a găsi 
calea care conduce spre exterior, spre ieşire.“3

Ne-am spus în sinea noastră că dacă acesta era progresul evoluţiei, dacă 
acesta era „scopul“ final – singurul scop, care se demonstrează a fi de fapt 
un drum fără sfârşit – nu merita să îl urmăm deoarece nu aveam să ajungem 
nicicând la capăt; nu merita să începem drumul pentru că nimic aparent nu 
avea să se întâmple la capătul drumului.

Iată deci că acum suntem liberi să ştim încotro ne îndreptăm , suntem 
liberi să pornim în ce direcţie dorim, cu câtă forţă dorim, suntem liberi să 
revendicăm premiul oferit cu generozitate. 

Am văzut cum omul a fost creat – pentru plăcerea lui Dumnezeu. am 
văzut cum el a căzut deoarece a vrut să revendice prea devreme ceea ce îi era 
destinat. Am văzut cum a evoluat rasa noastră păcătoasă de-a lungul epoci-
lor istorice şi am văzute semne clare că acest progres al umanităţii a fost ur-
mărit pe tot parcursul lui, iar acolo unde era necesar chiar şi ghidat. În timp 
ce oamenii îşi urmăreau ambiţiile fără scop, planul ascuns se dezvăluia. Am 
văzut lumina puternică care a luminat scena intrării lui Isus pe scena atunci 
când El a venit să ceară ceea ce era al Lui4; şi am văzut de asemenea cum 
această lumină a pierit pentru puţin timp, atunci când Isus a fost arestat. Am 
mărturisit apoi reaprinderea luminii, care a început să strălucească asupra 
lumii întregi, dar aşteptând totuşi să fie chemată şi să strălucească din nou 
atunci când Dumnezeu va mistui prin foc pe aceia ce nu i-au dat ascultare 
şi va întâmpina cu zorii zilei pe aceia care Îl vor aştepta şi Îl vor întâmpina 
cu bucurie.5

3  Julian Huxley „The Uniqueness of Man“ trad. „Unicitatea omului“
4  Ioan 1.11
5  2 Petru 1.19; 2 Tesaloniceni 1.8; 2.8
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Deşi actualizarea acestui cel de-al doilea volum nu a fost posibilă până 
în acest punct, cele ce urmează în paginile imediat următoare nu 
trebuie să treacă neobservat, în timp ce contribuţia pe care faptele 

ce vor fi prezentate o au în ceea ce priveşte credinţa noastră în Cuvântul lui 
Dumnezeu este nepreţuită.

În anul 1947 au fost descoperite şase papirusuri, într-o peşteră aflată dea-
supra Mării Moarte. Din acel moment începând peste 300 de peşteri au fost 
cercetate iar drept urmare a acestor acţiuni au fost descoperite peste 400 de 
papirusuri complete sau aproape în întregime complete, care au apărut ast-
fel după mii de ani de obscuritate. În plus, un număr de 40.000 de bucăţi de 
papirusuri sunt în proces de „reasamblare“, în cadrul celui mai palpitant 
puzzle al tuturor timpurilor.

Majoritatea documentelor sunt biblice iar în ele sunt descrise toate căr-
ţile Bibliei, cu excepţia Cărţii lui Ester. Rămăşiţele includ comentarii asupra 
unor secţiuni ale Vechiului Testament, psalmi de provenienţă non-biblică, 
câteva cărţi apocrife împreună cu literatura populaţiei evreieşti care a locuit 
în această parte, inclusiv regulile sociale pe care aceştia le respectau („Ma-
nualul de disciplină“), instrucţiuni surprinzător de detaliate despre planul 
de bătălie dintre „Copiii Luminii“ şi „Copiii Întunericului“, în timp ce două 
papirusuri realizate din cupru oferă informaţii despre localizarea comorii 
tribului.

Papirusul şi textul Vechiului Testament
Papirusul oferă o confirmare copleşitoare a acurateţei textului din Ve-

chiul Testament Evreiesc, care a stat la baza traducerilor Vechiului Testa-
ment până în anul 1949.până la descoperirea acestor traduceri, depindeam 
în mare parte de cea mai timpurie ediţie completă a Vechiului Testament în 
ebraică., aşa-numitul text masoretic, care datează din anul 916 d.Hr. Există 
dovezi puternice că aproape toate papirusurile au fost scrise cu aproximativ 
un secol înainte de naşterea lui Isus, astfel încât ele sunt cu o mie de ani mai 
vechi decât textul masoretic.
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Aceia care au conceput acest text (Adepţi ai Tradiţiei) erau cărturari evrei 
ai secolului şapte d.Hr. care au adaptat textul în funcţie de credinţele perso-
nale cu privire la forma iniţială, însoţind textul de reguli complexe pentru 
a asigura transmiterea lui peste generaţii. Şi pentru că Evreii considerau că 
Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie în niciun fel afectat sau modificat, 
în momentul în care vreo copie a Vechiului Testament se uza, o altă copie 
fidelă era deja pregătită să îi ia locul originalului, care era ars, îngropat sau 
ascuns. Întoarcerea înainte de perioada textelui masoretic era imposibilă, 
aşadar descoperirea papirusurilor de la Marea Moartă ne-a oferit o bibliote-
că de texte sacre, mai vechi de două mii de ani.

Papirusul lui Isaia
Printre diferenţele comparativ puţine între Papirusuri şi textul masoretic, 

cel din urmă confirmă de cele mai multe ori citate despre Vechiul Testament, 
aflate în Noul Testament. Astfel lui Matei i s-au atribuit cuvinte care nu-i 
aparţineau. Primul citat al Vechiului Testament, de exemplu (Matei 1.23 = 
Isaia 7.14), vorbeşte despre naşterea lui Emanuel dintr-o virgină, ne spune că 
„Îi vor alege numele Emanuel“, care este similar cu „Va fi numit Emanuel“. 
Textul masoretic ne spune însă că „Ea (Fecioara) îi va pune numele Emanu-
el“; iar papirusurile ne confirmă spusele lui Matei.

Papirusul lui Isaia prezintă simboluri bizare sub forma unor litere ale 
unui al grai, pe marginea textului. Puţină muncă de investigaţie a demon-
strat că acele pasaje notate cu simbolul grec „chi“ se referă la profeţii despre 
venirea lui Mesia şi la nerăbdarea oamenilor la care se referă şi Luca (3.15) în 
scrierile sale: „pentru că poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile 
lor, cu privire la Ioan, dacă nu cumva este El Cristosul.“

Papirusul nu sprijină în niciun fel o perspectivă pe care mulţi o iau drept 
sigură în ziua de azi, şi anume că profeţia vine de la doi sau mai mulţi autori 
de-a lungul unei perioade de timp. Capitolul 40, despre care se vorbeşte atât 
de mult şi care este descris drept primul capitol al „Deutero-Isaia“, începe 
pe ultimele trei rânduri, în partea de jos a coloanei care conţine capitolul 39, 
continuând pe următoarea coloană.

Evreii de la Marea Moartă
Comunitatea responsabilă pentru copierea papirusurile se cred a fi un 

grup de esenieni, una dintre principalele trei grupări de credincioşi din 
Palestina la vremea venirii lui Isus. Aceştia sunt cunoscuţi sub numele de 
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comunitatea de la Qumran, deoarece locuinţele lor erau îndreptate spre râpa 
„torentului de iarnă“ (râului) Qumran. În acest mediu arid şi ostil aceşti oa-
meni au ales să „fie despărţiţi de...oamenii ce sunt pierduţi în greşeală, pen-
tru a merge în pustietate şi a pregăti venirea Domnului.“ (aceste cuvinte sunt 
urmate de un citat direct din Isaia 40.3). cele mai timpurii monezi găsite aici 
datează din 136 Î.Hr. în timp ce cele mai târzii datează din 68 d.Hr., terito-
riul fiind sub ocupaţie permanentă între aceste date. Este astfel indubitabil 
că pentru a feri conţinutul preţios al bibliotecii lor de ochii prădători ai po-
poarelor ne-evreieşti (legiunea a zecea romană se afla nu foarte departe, la 
Ierihon în timpul revoltei evreieşti din 68-70 d.Hr.), credincioşii au ascuns 
papirusurile în peşteri învecinate, astfel încât majoritatea lor nu au mai fost 
văzute chiar şi pentru 1900 de ani. (Cu toate acestea se pare că între timp, 
anumite manuscrise au fost găsite în vecinătatea acestei zone, atât timp cât 
Origen a făcut referiri la aceste scrieri în timpul anului 200 d.Hr., alături de 
patriarhul Timotei I, în jurul anului 940 d.Hr.)

Gruparea religioasă de la Qumran şi creştinismul
Au existat anumite tentative de a întoarce aceste descoperiri împotriva 

Creştinismului tradiţional prin ipoteza conform căreia creştinismul ar de-
pinde de această sectă din punctul de vedere al practicilor religioase, precum 
botezul şi masa mesianică formată din pâine şi vin.

Se pare însă că diferenţele între cele două credinţe sunt prea mari pentru 
ca cele de mai sus să fie adevărate. Literatura din Qumran a înregistrat două 
imagini mesianice, una aparţinând lui David iar cea de-a doua lui Aron, nu-
mit şi Învăţător al dreptăţii. Se poate ca cel din urmă să fi fost fondatorul sec-
tei, însă nu există nici o dovadă că el, asemeni lui Isus Cristos, a fost răstignit 
şi ucis de către duşmanii săi. Mesia al Noului Testament este atât un Rege 
cât şu un Preot, şi mai mult decât un simplu Învăţător al dreptăţii, El este 
„DOMNUL Dreptăţii“, aşa cum ne spune şi Ieremia. 

În următoarele rânduri puteţi observa diferenţa puternică între docu-
mentele de la Qumran şi Noul Testament: 
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Damasc Documentul XII Matei 12.11-12

Niciun om să nu-şi ajute animalele să 
dea naştere în ziua de Sabat iar dacă co-
piii acestuia vor cădea în groapă, el nu îi 
va scoate de acolo în ziua de Sabat.

Iar dacă cineva va cădea în apă...nimeni 
să nu se apropie cu scară sau sfoară spre 
a-l ajuta.

Isus le-a răspuns: Cine este omul acela 
dintre voi care dacă are o oaie şi-i cade-n 
groapă în ziua de Sabat, să n-o apuce şi 
s-o scoată afară?

Cu cât mai important deci este un om 
decât o oaie? Aşadar este voie a face 
bine în ziua de Sabat

Comunitatea din Qumran era la fel de minuţioasă şi orbită din punct de 
vedere spiritual ca şi fariseii. Botezurile lor erau de fapt purificări zilnice, la 
fel cum procedau şi preoţii de sub Legea lui Moise, şi nu un ritual iniţiatic 
unic, la fel cum se întâmpla în Creştinism. Secţiunea XII a Documentului din 
Damasc specifică că acest ritual al botezului nu putea avea loc în „orice apă 
atinsă de păcătoşi“, fapt ce contrastează în mod bizar cu cele spuse de Isus: 
„Lasă să fie aşa acum!“ (Matei 3.15) atunci când el i-a urmat pe vameşi şi pe 
femeile uşoare în râul Iordan pentru botez.

Aşa-numitul banchet mesianic sau ritualul de frângere al pâinii, cum ne 
este cunoscut el nouă, era realizat de către preotul care era conducătorul 
fiecărei comunităţi (era nevoie de un minim de zece esenieni pentru a forma 
o congregaţie a Israelului), ai cărei membri respectau un protocol strict, ce 
respecta două figuri mesianice; preotul era cel care binecuvânta pâinea şi vi-
nul. Acest fapt nu este însă foarte diferit de ritualul evreiesc din ziua de azi, 
însă trebuie remarcat că Isus a transformat acest ritual într-un memorial al 
sacrificiului Său, pentru toţi fraţii, până în ziua în care El va veni din nou.

Dr. Millar Burrows, Director al Şcolii americane de studii orientale la Ie-
rusalim în 1947, a scris la găsirea primelor papirusuri: „După ce am studiat 
papirusurile de la Marea Moartă timp de şapte ani, nu consider că acestea 
au modificat percepţia mea asupra Noului Testament“.1 Departe de a slăbi 
credinţa în originile creştinismului, papirusurile servesc în a sublinia unici-
tatea şi puritatea credinţei pe fundalul unei mentalităţi evreieşti diferite de 
învăţătura lui Isus, şi la sporirea încrederii în păstrarea textului original al 
Bibliei până în zilele noastre.

1  Acest capitol se bazează aproape în întregime pe informaţii scrise de Dl. Richard Purkis din 
Pietermaritzburg, Africa de Sud, căruia îi adresăm mulţumiri pe această cale.


