
Minunea Cdrfii Cdrfilor - Biblia 

Minunea Cartii Cartilor - Bihlia , , 
Psalmul 119: 1-20 (2 Timotei 3:16) 

Scopul lecJiei: Sa ne ajute sa-L cunoa~tem mai bine pe 
Autorul Bibliei ~i planul pe care El ii are pentru mantuirea omului. 

Versetul de aur:., Toatii Scriptura este insujlatii de Dumnezeu 
fi de folos ca sii fnve/e, sii mustre, sii 
fndrepte, sii dea fn/e/epciune fn 
neprihiinire. " (2 Timotei 3: 16) 

Texte suplimentare de citit: losua 1 :8; Ezra 7: 1 O; Numeri 8:8; 
Psalmul 119:98-100; Apocalipsa 1:3; lCorinteni 4:6; Luca 24:45; 
Luca 11 :28. 

Sfanta Scriptura este o minune prin ea insa~i, o minune 
vizibila, raspandita in lumea intreaga, cea mai iubita carte din cate 
exista, dar ~i cea mai binefiicatoare. Nici o carte, nici un om, nici un 
sistem n-a influentat mai mult spiritul omului spre bine ~i nimeni nu l
a intarit mai eficient, decat Biblia. Ea are multi critici, dar nu are nici 
un rival. Nimic nu se poate compara cu ea. 

Biblia i-a facut pe oamenii care au crezut-o intelepti, civilizati, 
buni, tari ~i mai mult decat orice, ea a sfintit vietile oamenilor. 

Biblia este foarte buna daca o intelegi ~i o crezi, dar daca nu o 
intelegi, atunci ea nu este altceva, decat o ,,carte religioasa pe care este 

bine sa o ai in casa." 
Biblia nu este o carte, ci o colectie de 66 de carti prin care 

Dumnezeu se reveleaza pe Sine ~i planurile Sale pe care le are pentru 
mantuirea omului ~i cu privire la viitorul acestui pamant. Ea nu este un 

tratat de ~tiinta, de~i contine lucruri ~tiintifice. Ea este un cadou ceresc 
facut omului pentru a-i fi calauza, mangaiere ~i lumina. Prin ea 
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vorbe~te Dumnezeu ~i astazi atunci cand omul este interesat ~i 
pregatit sa-L asculte. Se poate spune despre Biblie ca este o carte 
veche, ~i totu~i ea este ve~nic noua, actuala, modema, adevarata in to! 
ce spune ~i folo~itoare omului, familiei, ~ociet~t~i ~o~~me ~1 
generatiei noastre. In ea gasim raspuns la toate mtrebanle v1et11. 

Biblia a fost scrisa intr-o perioada de 1600 de ani, de 40 de 
scriitori care nu s-au cunoscut unul pe altul, care au trait in conditii 
istorice, sociale ~i politice diferite, ~i cu toate acestea ea are un singur 
mesaj pentru om: ,,Dumnezeu iube~te omul, ii vrea binele suprem -
miintuirea ~i vrea sa-1 pregateasca pe om pentru etemitate." 
Dumnezeu vrea ca toti oamenii sa fie mantuiti, dar nu mantuie~te pe 
nimeni cu forta. Om~l trebuie sa doreasca ~iintuirea ~i sa accepte 
conditiile lui Dumnezeu, credinta in Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pentru ca oamenii pacato~i sa poata fi iertati. 

Cuvantul ,,Biblia" vine de la cuvantul grecesc ,,Biblos" ~i 
inseamna ,,carf'. Ea este impaqita in doua paqi mari: Vechiul 
Testament, care contifle 39 de caqi ~i Noul Testament care contine 27 
de caJ1i. Cuviintul ,,Testament" inseamna ~i Legarnant. Vechiul 
Testament inseamna Vechiul Legamiint pe care Dumnezeu I-a facut 
cu poporul Israel, este asociat cu Moise care poate fi socotit 
mij locitorul legamiintului intre Dumnezeu ~i poporul Israel, are la 
baza Legea lui Dumnezeu ~i are inceputul pe Muntele Sinai. 

Noul Testament sau Noul Legamant este facut de Dumnezeu 
cu oamenii din toata lumea care vor sa devina poporul Lui. Domnul 
Isus este Mijlocitorul Noului Legamiint ~i este asociat cu Muntele 
Golgota ~i se bazeaza pe harul lui Dumnezeu. Vechiul Testament 
spune omului ce trebuie sa faca pentru a fi binecuvantat de 
Dumnezeu. Noul Legamant spune omului ce a facut Dumnezeu 
pentru ca el sa fie mantuit. 

in prim';!l Legamant Dumnezeu a lucrat numai cu o natiune -
poporul Israel. In Noul Legamant, bazat pe har, Dumnezeu lucreaza 
cu persoane individuale din orice natiune facand ceva nou ceva ce a 
fost ascuns in Vechiul Testament- Biseri~a Domnului Jsus.' (Galateni 
3: 27-29) 
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in Vechiul Testament, omul putea ajunge neprihanit prin 
faptele legii. in Noul Testament, omul poate ajunge neprihanit prin 
harul lui Dumnezeu, prince a facut Domnul Isus pentru om. 

Cea mai mare parte a Vechiului Testament este scrisa in limha 
ebraica. Noul Testament, cea mai mare parte este scris in limba 
greaca, cu exceptia ciitorva cuvinte care sunt scrise in ebraic~. (Lim ha 
greaca a fost in perioada Domnului Isus, limba culta a vrem1, care s-a 
folosit peste tot in Imperiul Roman.) 

-Vechiul Testament incepe cu Dumnezeu. ( Geneza 1 : 1) 
-Noul Testamentincepe cuDomnulisus. (Matei 1 :I) 
-De la Adam laAvraam avem istoria rasei umane. 
- De la Avraam la Domnul Isus avem istoria poporului ales, 

Israel 
-De la Domnul Isus incoace avem istoria bisericii. 
Biblia are 66 de carµ, 31 102 versete, 775 693 cuvinte, eel mai 

lung capitol din Vechiul Testament este Psalmul 119. Cel mai scu~ 
capitol este Psalmul 117. Cel mai lung verset este Estera 8:9. Cel mat 
scutversetesteloan 11:35. 

I. DE CE ESTE CONSIDERATA BIBLIA O MINUNE 

J. Datorita importanfei ei 

Biblia are pe ea, in mod vizibil, amprenta di~ini~~tii_. ~l~ 
putem spune precis in ce mod a inspirat Dumnezeu pe :cmtom B~b~1e1 
sa scrie aceasta fascinanta carte, dar este foarte clar ca este de ongme 
divina. Mintea omului n-ar fi fost in stare sa produca a~a ~eva. 
Lucrurile de care vorbe~te Biblia sunt dincolo de tot ce poate mmtea 
omului sa produca. . . • 

Rabinii evrei ~i cre~tinii adevarat1, au cons1derat mtotdeauna 
ca Biblia este de origine divina. 
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1. Datorita armoniei care exista intre carfile ei 

Sa faci din 66 de carti o singura carte, rara sa fie nici o 
contrazicere intre scriitori, de~i distanta de cand ~ fost -~cri~~ ~~~ 
carte ~i ultima carte este de aproximativ 1600 de am. Scm!om B1bhe1 
sunt diferiti, cultura lor este diferita, con~itiil_e lo~ de v1ata au fost 
diferite, vremurile in care au trait ei sunt d1fente ~1 cu toate acestea, 
intre ele exista o armonie deplina. 

Acest Jucru se poate explica prin faptul caAutorul Bibliei este 
Unul singur, Durnnezeu, iar scriitorii nu sunt altceva decat ni~te ~nelte 
umane folosite de Durnnezeu. Ei au fost doar mana care a sens, dar 
,,Capul" a fost Durnnezeu. 

3. Datorita mesajului ei care este adevarat 

Cea mai de seama caracteristica a adevarului este 
neschimbabilitatea lui. Mesajul Bibliei nu se schimba dupa tara, dupa 
oranduire, dupa vreme ~i imprejurari. Ea este aceea~i ~i acum, a~a cum 
a fost cand a fost scrisa. Ea are acela~i mesaj pentru fiecare om, 
indiferent cine este el, imparat sau sclav. Are acelea~i conditii pentru 
mantuire, indiferent cine este omul ~i in ce conditii traie~te. 

4. Datorita efectului ei supranatural 

Oriunde este citita Bibia ~i crezuta, viata oamenilor se 
schimba in bine. Ea aduce mantuire, dar ~i sfintire omului, progres ~i 
civilizatie, putere spirituala ~i sanatate mintala. Ea este o carte vie care 
vorbe~te sufletului, daca trebuie ea ne mustra, ~i daca trebuie ea ne 
mangaie. 

s. Datorita raspandirii ei 

. Biblia circula in toata lumea ~i este ,,acasa" peste tot. Se 
potnve~te tuturor popoarelor ~i tuturor oamenilor. Biblia este cea mai 
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persecutata carte din lume, caci de nenumarate ori s-a incercat 
distrugerea ei ~i cu toate acestea, ea este cea mai raspandita carte. 

Il CU CE SCOPA POST SCRISA BIBLIA 

in Biblie nu gasim scris tot ce vrem sa ~tim, dar gasirn tot ce 
trebuie sa ~tim. Nu ni se spune in amanuntit cum au fost fa.cute cerurile 
din nimic, dar ni se spune foarte amanuntit cum putem ajunge in cer. 
Ea este o carte spirituala ~i nu se abate de la scopul pe care-1 are ~i 
urmare~te sa-1 realizeze. 

Domnul Isus a respectat foarte mult Biblia, a implinit-o ~i ne 
recomanda ~i noua sa o cercetam, sa o credem ~i sa o implinim. Sa o 
folosim ca ~i armli de aparare, ca ~i medicament pentru sanatatea 
noastrli ~i ca hranli duhovniceascli pentru sufletele noastre. 

Dumnezeu ne-a daruit acest cadou pentru ca: 

J. Sd ajungem sd-L cuno01tem pe El ~i mantuirea Lui 
(JCorinteni JO: 11; 2Petru 1: 16-21; 2Timotei 3: 15-16) 

2. Sane cunoa~tem pe noi in1ine, de unde venim, cu ce scop 
suntem aici si incotro mergem (1 Timofei 1: 15; lov 42:6; Psalmul 
51:3-5; Rom~ni 7:24) 

3. Sa-L cunoa1tem pe Domnul lsus, Fiul lui Du11~ne-:.e11 
cine este El, ce afdcut El# ce ne-a invafat El Ea ne spune :f1 ""'"' (' 

trebuiesafacem casdjimmantuifi (loan 3: 16; loan 20:31) 

4. Sd slujeascii de miirturie intregii lumi in ziua judeciifii. 
(Matei 24: 14; loan 12:46-50) 
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I/L CUM TREBUIE CIT/TA BIBLIA PENTRU A FI DE FOLOS 

1. Cu un duh de rugiiciune 

Biblia este o carte duhovniceasdi ~i nu poate fi inteleasa de 
omul firesc . De aceea este nevoie ca Duhul Stant care i-a inspirat pe 
profeti sa scrie aceasta carte, sane lumineze mintea ~i inima noastra ca 
sa intelegem ce citim. Trebuie sa ne rugam ca Dumnezeu sa ne 
lumineze, sa binevoiasca sa ne vorbeasca prin Cuvantul Sau ~i sa ne 
dea putere sa facem ce am inteles ca trebuie racut. 

Nute apuca sa cite~ti Biblia pana nu te-ai rugat ca sa o intelegi. 
Cere-i lui Dumnezeu sa-ti deschida ochii, ca sa vezi lucrurile 
minunate ale Legii Lui. 

2. Cu credin/d 

Crede ca Dumnezeu poate sa-ti vorbeasca ~i tie ~i a~teapta ca 
sa-ti spuna ceva. Daca nu ~tepti nimic, nu prime~ti nimic. Dumnezeu 
este viu, este interesat de sufletul nostru, ne iube~te ~i intotdeauna are 
sane spuna ceva. 

Cine se apropie de Dumnezeu trebuie sa creada. (Evrei 11 :6) 

3. Cu reveren/a ~i respect 

Biblia este Cuvantul Jui Dumnezeu, eel mai minunat cadou pe 
care ii avem de la El. Ea este deosebita, diferita de toate cartile care 
exista, este sranta ~i produce sfintenie. 

Conc/uzie: 
Daca Domnul Isus a respectat foarte mult Biblia ~i a implinit

o, cu cat mai mult trebuie sa o respectam ~i noi. Cerul ~i pamantul vor 
trece, dar Cuvantul lui nu va trece niciodata. 

- Dornnul Isus este esenfa Bibliei - sa cautam sa vedem ce au 
spus altii despre El, ~ice a spus El insu~i. 
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- Sa punem la temelia vietii noastre Cuvantul Lui, ~i atunci 
cand lucrurile incep sa se clatine, noi vom putea ramane neclintiti. 

-Biblia descopera adancimea caderii noastre, dar ~i inaltimea 
dragostei lui Dumnezeu. 

- Cat de mult apreciezi tu Biblia se vede dupa felul cum o 
cite~ti. ~tii ca Dumnezeu inseamna pentru noi atat cat inseamn_a 
Cuvantul Lui ~i nimic mai mult? Daca respectam Cuvantul, II 
respectam pe El. 

- Cand cite~ti Biblia intelegi tot ce cite~ti? Ce faci daca nu 
intelegi ceva? (Lasala o parte lucrul neinteles ~i treci mai departe - o 
sa infelegi mai tarziu.) 

-De cate ori ai citit Biblia? 
- Crezi ca Biblia trebuie citita la rand, sau poate fi citita ~i pe 

sarite? 
- Pentru incepatori este recomandat sa inceapa citirea cu 

Evanghelia lui loan. 
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Schita prescurtati a lecfiei 

Minunea Cdrfii Cdrfilor - Biblia 
Psalmul 119: 1-20 (2 Tzmotei 3:16) 

Introducere 

I. De ce este considerata Biblia o minune 
l . Datorita importantei ei 
2. Datorita armoniei care exista intre caqile ei 
3. Datorita mesajului ei care este adevarat 
4. Datorita efectului ei supranatural 
5. Datoritaraspandirii ei 

II. Cu ce scop a fost scrisa Biblia 
1. Sa ajungem sa-L cuno~tem pe Dumnezeu ~i mantuirea Lui 
2. Sane a jute sane cunoa~tem pe noi in~ine ~i nevoile noastre 
3. Sane ajute sa-L cunoa~tem pe Domnul Isus 
4. Sa slujeasca de marturie intregii lumi in ziua judecatii 

III. Cum trebuie cititi Biblia pentru a ne fide folos 
1. Cu un duh de rugaciune ~i interes 
2. Cu credinta 
3. Cu reverenta ~i respect 

Concluzie: 
,,Dumnezeu inseamna pentru noi, atat cat inseamna Cuvantul 

Lui ~i nimic mai mult." 
Sa respectam ~i noi Biblia, atat cat a respectat-o Domnul Isus. 
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