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Nathan dãdu buzna pe uºa de la bucãtãrie atât de nãvalnic încât
era cât pe ce sã-ºi doboare mama de pe picioare.

�Nathan!� exclamã ea.
�Iartã-mã, mami�, rosti bãiatul, �dar trebuie neapãrat sã vezi

cartea asta pe care o am de la Todd�. Îºi împrãºtie cãrþile pe masa
din bucãtãrie ºi scoase una dintre ele. �Sunt aici o grãmadã de
previziuni ºi profeþii scoase de unul Nostril sau cam aºa ceva.�

�Nostradamus?�
�Da, ãsta e!� rãspunse Nathan. �Ai auzit de el?�
�Mda...�
�Nu-i aºa cã-i miºto? A profeþit o grãmadã de chestii înainte ca

sã se întâmple, cum ar fi apariþia lui Hitler, al doilea Rãzboi Mondial
sau asasinarea lui Kennedy. Todd zice cã scrie ºi ceva de M.C.
Hammer�.

�Aha, deci asta zice Todd?�
Nathan se opri ºi privi cu suspiciune la cãutãtura mamei sale.

�Bine, hai zi-mi ce nu-þi place? Iar te uiþi ciudat la mine.�
�Nu, nu neapãrat. Mã întrebam doar � cum ai priceput cã acele

lucruri erau chiar profeþii? Adicã, le-ai analizat cu atenþie, ori þi le-
a arãtat cineva, sau cum?�

�Pãi, Todd mi le-a arãtat�.
�ªi nu þi se pãreau cam vagi? Nu þi s-a pãrut cã s-ar potrivi la un

numãr mare de situaþii sau interpretãri?�
Nathan cãzu pe gânduri, apoi ridicã din umeri: �Mda, parcã�.
�Mi se pare uimitor faptul cã oamenii sunt atât de preocupaþi

de profeþiile îndoielnice ale lui Nostradamus încât ignorã cu
desãvârºire profeþiile Scripturii care sunt inspirate de sus ºi care
au o finalitate atât de clarã!�

Nathan deveni brusc interesat, puse jos cartea lui Nostradamus
ºi întrebã: �Ca de exemplu?�

�Ca de exemplu?� rosti mama. �Nathan, mã surprinzi. De
exemplu, naºterea lui Isus în Betleem. Mica a profeþit acest lucru.
Zaharia a prezis cã Mesia nu va intra în Ierusalim pe un cal de
luptã, ci pe un mãgãruº.�

�A, da�, zise Nathan. �ªi faptul cã va fi trãdat a fost profeþit,
nu-i aºa?�

�Corect. Trãdat de un prieten, pentru treizeci de arginþi. La fel,
mâinile ºi picioarele îi vor fi bãtute în cuie, dar oasele nu-i vor fi
rupte � toate acestea sunt detalii, Nathan, nu generalizãri vagi
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sau potriviri norocoase, ci zeci de predicþii specifice care s-au
împlinit cu o precizie de 100%. ªi aici vorbim doar de profeþiile
mesianice, ca sã nu mai amintim de cele privind oraºele ºi popoarele
întâlnite în Biblie.�

�Pe lângã astea, Nostradamus e mic copil, nu-i aºa?� conchise
Nathan.

�Mort ºi îngropat�, spuse mama zâmbind.
Mama lui Nathan are dreptate. Profeþiile biblice dovedesc cu o

forþã uimitoare caracterul unic ºi acurateþea Sfintelor Scripturi.
Chiar ºi o cunoaºtere cât de micã a profeþiilor care îl privesc pe
Mesia trebuie sã convingã pe oricine, chiar ºi pe cel mai sceptic
cititor al Bibliei.

Dar, unii oameni cu prea multã imaginaþie îºi închipuie cã
împlinirea acestor profeþii biblice este rodul unor pure coincidenþe.
�Unele din acele profeþii pot fi vãzute ca împlinite în Kennedy sau
în persoana lui Martin Luther King�, ar putea spune unii.

Da, însã poate cineva gãsi toate cele patruzeci de profeþii majore
privindu-l pe Mesia, împlinite într-un alt om? �Nici vorbã�.

ªansele ca aceste profeþii sã se împlineascã prin coincidenþã,
afirmã Peter Stoner în revista Science Speaks, sunt de 1 la 10 la
puterea 157, adicã cifra 10 urmatã de 157 de zerouri. Nici nu ne
putem imagina o cifrã atât de mare ºi o probabilitate atât de micã.

Aceste diferenþe astronomice dovedesc cu claritate faptul cã
profeþiile biblice nu sunt doar simple potriviri norocoase. Aºa cum
spune apostolul Petru, �Cãci nici o proorocie n-a fost adusã prin
voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul
Sfânt� (1 Petru 1:21).
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Temã de casã

Înfruntã prejudecata creatã de mitul purei coincidenþe potrivind
corect afirmaþiile de mai jos cu profetul cãruia îi aparþin, sau cu
cartea în care se gãsesc. Rãspunsurile sunt:

A. Geneza C. Isaia E. Mica
B. Psalmi D. Ieremia F. Zaharia

Iatã ºi întrebãrile:

1. Isus se va naºte dintr-o Fecioarã (Matei 1:18�25)

2. Din seminþia lui Iuda (Luca 3:23, 33)

3. Din tulpina lui Iºai (Luca 3:32)

4. Din casa lui David (Luca 3:31)

5. Nãscut în Betleem (Matei 2:1)

6. Vestit de un mesager (Matei 3:1�2)

7. Intrând în Ierusalim cãlare pe un mãgar (Luca 19:35�37)

8. Vândut de un prieten (Matei 26:48�50)

9. Pentru treizeci de arginþi (Matei 26:15)

10. Tãcut în faþa acuzatorilor Sãi (Matei 27:12)

11. Cu mâinile ºi picioarele bãtute în cuie (Luca 23:33; Ioan 20:25)

12. Crucificat între tâlhari (Matei 27:38)

13. Fãrã sã-ºi condamne persecutorii (Luca 23:34)

14. Cu hainele împãrþite (Ioan 19:23)

15. Cu cãmaºa trasã la sorþi (Ioan 19:24)

16. I s-a dat sã bea oþet ºi fiere (Matei 27:34)

17. Oasele nu i-au fost rupte (Ioan 19:33)

18. Coasta i-a fost strãpunsã (Ioan 19:34)

19. Îngropat în mormântul unui bogat (Matei 27:57�60)
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20. A înviat a treia zi (Fapte 2:31)

Rãspunsuri:
1. C (Isaia 7:14); 2. A (Genesa 49:10); 3. C (Isaia 11:1); 4. D (Ieremia 23:5);
5. E (Mica 5:2); 6. C (Isaia 40:3); 7. F (Zaharia 9:9); 8. B (Psalm 41:9);
9. F (Zaharia 11:12); 10. C (Isaia 53:7); 11. B (Psalm 22:16);
12. C (Isaia 53:12); 13. C (Isaia 53:12); 14. B (Psalm 22:18);
15. B (Psalm 22:18); 16. B (Psalm 69:21); 17. B (Psalm 34:20);
18. F (Zaharia 12:10); 19. C (Isaia 53:9); 20. B (Psalm 16:10).


