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Despre prejudecata Bibliei cu gãuri
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

oarte mulþi oameni, fie cã îºi dau seama sau nu, considerã
deseori Biblia ca teribil de asemãnãtoare unui caºcaval: adicã,
sunt o grãmadã de chestii bune pe acolo, dar ºi o droaie de gãuri
prin ea.
Daa, zic ei, Biblia e de mare ajutor ºi generatoare de multã
inspiraþie. Iubesc anumite pasaje cum ar fi psalmii, uite, Psalmul
23 de exemplu, este atât de frumos...
Dacã însã îi chestionezi mai departe, pânã la urmã te trezeºti cãþi spun: Da, sigur cã mai sunt ºi probleme pe acolo prin Biblie,
adicã greºeli, dar asta nu mã prea deranjeazã pe mine. La urma
urmei, n-a fost scrisã ca un manual de istorie, nu-i aºa? Este exactã
unde trebuie sã fie, adicã în probleme de doctrinã sau credinþã.
Iatã o nouã prejudecatã.
Deseori, oamenii care fac astfel de afirmaþii au o idee foarte vagã
referitor la ce înseamnã aºa zisele greºeli la care se referã. Biblia
nu este plinã de gãuri ºi nici ciuruitã de greºeli. Ea este Cuvântul
inspirat al lui Dumnezeu, care însumeazã performanþa de a fi fost
scris într-o perioadã de peste ºase sute de ani de cãtre aproximativ
patruzeci de autori diferiþi, iar forma ei actualã este transpunerea
unor manuscrise originale pãstrate în mod miraculos, scrise de
copiºti scrupuloºi ºi oameni învãþaþi, atenþi la evenimente. Vechiul
ºi Noul Testament sunt documentele cele mai larg atestate ºi mai
bine pãstrate din punct de vedere al exactitãþii dintre documentele
lumii antice.
Urmaºii lui Isus nu pot ignora faptul cã Domnul Însuºi a crezut
în acurateþea Scripturilor. El a spus în Ioan 10:35 cã Scriptura nu
poate fi desfiinþatã ºi a narat istoria lui Iona ca pe un fapt real. De
asemenea, a citat din Scripturã în pustie când era ispitit de Satana
ºi a fãcut referire în mod repetat la Cuvânt în toate pildele Sale,
considerând detaliile istorice, învãþãturile ºi întâmplãrile din
Vechiul Testament ca fiind indubitabile.
Tot astfel, autorii Noului Testament au confirmat perfecta
autenticitate a întregii Scripturi. Apostolul Pavel a scris la 2 Timotei
3:16 cã Toatã Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca
sã înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în
neprihãnire... Mai mult decât atât, el, alãturi de ceilalþi apostoli, a
recunoscut calitatea de text inspirat când a vorbit de scrierea Noului
Testament, fãcând afirmaþii de genul: ceea ce vã scriu eu este o
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poruncã a Domnului (1 Corinteni 14:37).
Nu putem nega faptul cã existã totuºi în Biblie perspective
diferite ale aceluiaºi eveniment, accentuãri diferite în repovestirea
unor anumite incidente, precum ºi alte aparente discrepanþe. De
asemenea au fost dificultãþi în transpunerea textelor originale din
greacã ºi ebraicã, la fel cum au existat o mulþime de interpretãri
greºite ale unor anunite pasaje. Cu toate acestea, când un creºtin
din secolul XX deschide Cartea, el citeºte Cuvântul inspirat, pãstrat
intact ºi credibil al lui Dumnezeu. Iarba se usucã, floarea cade,
spune Isaia, dar cuvântul Dumnezeului nostru rãmâne în veac
(Isaia 40:8).

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul Bibliei cu gãuri prin
urmãtoarea muncã independentã:
Citeºte Matei 4:111. Isus îi rãspunde fiecãrei ispite a diavolului
cu o referinþã din Scripturã. Folosind o concordanþã biblicã sau o
Biblie cu referinþe, determinã locul în care se gãsesc pasajele citate
de Mîntuitorul ºi scrie-le mai jos:
versetul 4 __________________________________________
versetul 7 __________________________________________
versetul 10 _________________________________________
Citeºte urmãtoarele:
Matei 21:3841 unde Isus se referã la experienþa profetului din
cartea Iona.
Marcu 2:2326 unde Isus se referã la un incident petrecut în 1
Samuel 21:67.
Ioan 3:1415 unde Isus se referã la un eveniment expus pe larg
în cartea Numeri la capitolul 21.
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Acum fã o evaluare: Oare exprimã Isus vreo îndoialã privitoare
la existenþa fapticã a acestor oameni, evenimente ºi acþiuni, sau le
oferã o credibilitate cu adevãrat realã? Acest lucru îþi poate oferi o
anumitã cãlãuzire în vreo direcþie ºi dacã da, cum?

