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Pentru tine  
       personal

Ţii în mână o scrisoare neobișnuită, care îţi este 
adresată ţie personal.

Poate îţi zici: „Oare mai sunt la modă scrisorile pe 
hârtie?“. Așa este! Scrisorile sunt înlocuite tot mai 
mult de mesaje sau de e-mail-uri.

>> Însă chiar și în secolul digitalizării, 
scrisorile speciale sunt scrise pe 
hârtie. Aceasta arată valoarea și 
importanţa unor astfel de scrisori.

Cu siguranţă, invitaţia la sărbătorirea zilei de 
naștere a reginei Angliei nu va fi transmisă sub 
formă de e-mail.
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B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

„O scrisoare pentru tine“
Te rog, fă‑ţi timp pentru această scrisoare neobișnu‑
ită, pe care o ţii în mână! Este foarte importantă! De 
aceea, citește‑o cu atenţie! Nu vei regreta!

În această scrisoare vei găsi informaţii uimitoare:

> despre o altă scrisoare, mult mai preţioasă;

> despre documentul cel mai important;

> despre cel mai de preţ mesaj, de o credibili-
tate impresionantă și de mare actualitate.

„Această cea mai preţioasă 
scrisoare este un mesaj 
personal pentru tine,  
direct de la Dumnezeu.“

>>> Vei profita de acest mesaj, dacă 
vei deschide scrisoarea și o vei citi.

Menţiunea „par avion“ indică provenienţa sa din cer.

Biblia, scrisoarea din cer,  
vine direct de la Dumnezeu!

Dumnezeu este Creatorul măreţ al universului.

El ţi-a dat și ţie viaţă și te cunoaște pe deplin.  
Nu ești un produs al hazardului!

El caută să intre în legătură cu tine și să îţi adreseze 
un mesaj personal al dragostei.

Încă nu cunoști scrisoarea lui Dumnezeu? Poate se află 
necitită, undeva, în casa ta.

O scrisoare personală nu o pui deoparte, fără să-i dai 
atenţie, ci o citești imediat cu interes. De aceea, deschide 
scrisoarea lui Dumnezeu adresată ţie – citește Biblia!

 
Încă nu ai o Biblie? Îţi putem trimite 
un exemplar gratuit.
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Dumnezeu a folosit talentul și pregătirea lor, 
contextul cultural, provenienţa lor din diferite 
pături sociale și chiar stilul lor scriitoricesc. 
Ei au scris cuvânt cu cuvânt exact ceea ce 
Dumnezeu a vrut ca ei să scrie. Aceasta se 
numește „inspiraţie“.

      O scrisoare unică
Ai înţeles bine, este vorba despre Biblie – Cuvântul 
lui Dumnezeu – căreia i se potrivește foarte bine 
titlul de „O scrisoare pentru tine“. Această scrisoare 
unică este atât de importantă tocmai pentru că 
Dumnezeu este autorul ei.

Poate vei spune: „Dar Biblia a fost scrisă de aproxi-
mativ 40 de oameni diferiţi, într-o perioadă lungă, 
de mai multe secole. Deseori ea nici nu amintește 
numele acestor scriitori“.

Da, așa este! Dar Dumnezeu 
a dictat direct mesajul Său 
fiecărui scriitor: 

Căci nicio prorocie [cuvintele Bibliei] 
       n-a fost adusă prin voia omului;
             ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 
                                                                     Biblia – 2 Petru 1.21

Biblia, Cartea Cărţilor

> Ea este formată din 2 părţi:

         > Vechiul Testament (39 de cărţi) 
         > Noul Testament (27 de cărţi)

     > Noul Testament cuprinde:

          > 4 Evanghelii 
          > Faptele Apostolilor 
          > 21 de epistole (scrisori)  
          > Apocalipsa

Biblia oferă răspuns la întrebările tale 
referitoare la viaţă.

În mod deosebit afli ce schimbare 
pozitivă poate lucra dragostea lui 
Dumnezeu în viaţa ta.

Geneza
Exod
Levitic
Numeri
Deuteronom
Iosua

Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia

Maleahi

Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda

Apocalipsa
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Mai este Biblia 
actuală?

           Generaţia „cu capul plecat“

Aparţii și tu acestei generaţii? Sau nu 
știi la ce se referă această expresie 
(„Head-Down-Generation“)? Mergi 
și tu permanent cu capul în jos și îţi 
îndrepţi atenţia doar spre telefonul 

tău sau spre tableta ta?

Faptul de a fi permanent și peste tot 
online conduce la copleșirea ta cu un torent 

de informaţii de pe internet. Mai există oare altceva 
decât navigarea pe internet și transmiterea de mesaje? 
Fără să observi, se scurge oră după oră, iar simţurile 
tale sunt solicitate excesiv; în plus, nu rareori sufletul 
tău este murdărit. Cunoști toate aceste lucruri, dar…?

RECOMANDARE: Dacă vrei să-L cunoști personal pe Dumnezeu, 
trebuie să dai atenţie Bibliei. Pentru citirea ei 
ai nevoie de liniște. De aceea, deconectează-te 
de la tot ce te-ar putea deranja. Vei fi surprins 
să vezi ce bine îţi va face aceasta. Gândurile 
tale vor fi influenţate într-un mod pozitiv, curat, 
probabil necunoscut până acum. Citind Biblia, 
vei găsi acolo adevărul și vei cunoaște pe 
Cineva care Se interesează într-adevăr de tine, 
care te iubește și care vrea să dea vieţii tale o 
adevărată semnificaţie și o ţintă preţioasă.

La paginile 62 și 63 găsești recomandări referitoare  
la cum se poate citi Biblia. Te rog, fă o încercare!

Mulţi oameni gândesc că ar fi naiv să 
te ocupi cu „o carte depășită,  
a Antichităţii“. Ei sunt de părere că 
omul modern nu mai poate da crezare 
Bibliei.

Această idee promovată foarte 
mult de mass-media este preluată 
pur și simplu fără să fie verificată. 
Aproape nimeni nu-și mai face o idee 
personală cu privire la acest subiect.

Dar este o eroare larg răspândită 
că raţiunea și priceperea trebuie să 
respingă Biblia.

Pe următoarele pagini vei găsi multe 
date care confirmă actualitatea și 
importanţa Bibliei.

      Ferice mai degrabă de cei 
   care ascultă Cuvântul lui  
             Dumnezeu și-l păzesc!
                                        Biblia – Luca 11.28
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O minune armonioasă

Recent cineva povestea: 
„Un cunoscut de-al meu este 
muzician și știe să cânte la mai multe 
instrumente. Pentru înregistrarea 
sonoră folosește computerul și 
produce adevărate opere de artă.
El mi-a explicat: «Pentru început 
iau oboiul și cânt vocea de sopran. 
Aceasta este înregistrarea primei piste sonore.
Pe a doua pistă sonoră înregistrez alto, fără să 
șterg prima înregistrare. În acest mod adaug 
încă alte șase instrumente, până la cea mai de 
jos voce, cea de bas.
Apoi cele opt piste sonore diferite sunt reunite. – 
Vrei să asculţi rezultatul?».
Ceea ce am auzit a fost o simfonie măreaţă. Era aproape 
de neconceput faptul că un singur muzician realizase 
aceasta!“.
La fel este și cu Biblia. Ea a fost scrisă de mai mult de 40 de 
persoane foarte diferite între ele. Toate au fost impulsionate 
de Artistul incomparabil: Dumnezeu, Duhul Sfânt, care a 
făcut să vibreze fiecare dintre aceste 40 de „instrumente“.
Fiecare carte a Bibliei are un caracter propriu, dar se 
potrivește armonios cu întregul, conform planului divin.

Aceasta este una dintre minunile uimitoare ale Bibliei!

      >>> Citește Biblia, pentru a  
              descoperi armonia ei unică!

A așteptat 
în zadar…

Un bărbat care nu dorea să știe nimic despre 
credinţa biblică a vrut să-l convingă pe un tânăr 
creștin de faptul că Biblia este depășită și că se 
află în contradicţie cu descoperirile moderne. Pe 
această temă dorea să-i trimită câteva articole 
selectate din știinţă și din filosofie.

Tânărul nu s-a lăsat influenţat în credinţa sa. El a 
răspuns: „Dacă dumneavoastră cunoașteţi ceva mai 
bun decât predica de pe munte (Matei 5–7), ceva mai 
frumos decât istorisirea despre samariteanul milos-
tiv sau decât cea despre fiul risipitor sau despre 
femeia de la fântâna din Sihar (Luca 10 și 15; Ioan 
4), dacă aveţi ceva mai mângâietor decât Psalmul 
23 sau dacă știţi ceva care îmi poate descoperi mai 
bine dragostea lui Dumnezeu decât darul Său – Fiul 
Său Isus Hristos – sau cunoașteţi ceva care descrie 
mai clar decât Biblia veșnicia viitoare, atunci vă rog 
să-mi trimiteţi acestea cât mai curând posibil“.

A așteptat în zadar un răspuns.

Nu există nicio carte care să poată fi comparată 
cu Biblia. Motivul este foarte simplu: Biblia este 
Cartea lui Dumnezeu.
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În afară de lut, piatră sau lemn, în secolele 
ulterioare s-a scris și pe papirus, produs 
din măduva plantei de papirus. Mai târziu 
s-a folosit pergamentul (piei de animale 
prelucrate într-un mod special, care erau 
apoi asamblate ca suluri).

Cum a ajuns Biblia la noi?
Cum și pe ce a fost scrisă?
Acum 5.000 de ani, dacă cineva ar fi dorit să scrie o 
„scrisoare“, atunci nu ar fi făcut acest lucru cu hârtie 
și cerneală. Pe atunci se folosea așa-numita scriere 
cuneiformă, cuprinzând semne sau simboluri gravate pe 
tăbliţe de lut, care apoi se uscau sau se ardeau.

La dezgroparea orașelor vechi din Siria și din Irak-ul de 
astăzi s-au găsit mii de tăbliţe de lut și de coloane cu 
această scriere.

Egiptenii au dezvoltat aproximativ în aceeași perioadă 
un alt tip de scriere, prin imagini și semne (hieroglife), 
scriere care s-a găsit deja în piramide. A durat secole 
până ce lingviștii au putut descifra scrierile acestor vechi 
limbi ale omenirii.
Toate aceste scrieri aveau marele dezavantaj că erau 
compuse din sute de semne. Abia aproximativ 1.500 de 
ani înainte de Hristos a apărut alfabetul.
Cu câteva modificări, alfabetul s-a răspândit repede, 
începând cu anul 1000 înainte de Hristos. El reprezintă 
baza pentru alfabetul latin folosit și astăzi de noi.

Astfel, Dumnezeu a purtat de grijă într-un 
mod minunat ca, în timpul în care a fost 
scrisă Biblia, să fie disponibilă o scriere 
simplă, dar clară.

Scrierea, colectarea și păstrarea
Moise a fost unul dintre primii scriitori ai Bibliei. Citim de 
câteva ori că Dumnezeu i-a dat lucrarea de a scrie într-o 
carte lucrurile care se petrecuseră.

Prin poporul ales al lui Dumnezeu (poporul Israel), 
diversele cărţi ale Vechiului Testament au fost colectate 
și păstrate cu grijă.

Vechiul Testament a fost gata cu aproximativ 400 de 
ani înainte de Hristos. El a fost scris în limba ebraică, cu 
câteva pasaje scurte în limba aramaică.

Abia după moartea și înălţarea la cer a lui Isus Hristos, 
până la sfârșitul primului secol după Hristos, s-au scris 
cărţile și epistolele Noului Testament, în limba greacă, 
larg răspândită în acel timp.

Moise a murit cu aproximativ 1.400 de ani înainte de 
Hristos și astfel se poate spune că Biblia a fost scrisă 
într-o perioadă de aproximativ 1.500 de ani.
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Din Noul Testament 
s-au păstrat peste 5.000 
de manuscrise și de 
fragmente în limba greacă. 
Cel mai renumit manuscris 
este Codex Sinaiticus, o 
Biblie în limba greacă din 
secolul al III-lea, păstrată 
aproape în întregime, care 
a fost descoperită în 1859 de învăţatul Konstantin von 
Tischendorf, în mănăstirea Sf. Ecaterina, din peninsula 
Sinai. În această comoară biblică inestimabilă erau 
nu numai părţi din Vechiul Testament, ci și Noul 
Testament complet, cu cele 27 de cărţi ale sale.

Pe lângă multitudinea de manuscrise și de fragmente 
nou-testamentale, mai existau aproximativ 9.000 
de traduceri vechi din scrierile originale. Împreună 
cu cele 36.000 de citate biblice ale părinţilor bisericii, 
toate acestea au condus, printr-o cercetare intensă, la 
reconstituirea aproape 100% a textului original.

Nicio singură variantă de text nu pune la îndoială 
adevărul mesajului lui Dumnezeu în Noul Testament.

Complet și încheiat
Primii creștini au știut foarte devreme, prin 
călăuzirea Duhului Sfânt, care cărţi aparţin 
Bibliei și care nu. Ei au avut criterii clare pentru 
recunoașterea unei cărţi și de aceea au putut 
deosebi cu exactitate care erau cărţile autentice 
(canonice) și care erau cărţile neautentice 
(apocrife).

Martin Luther s‑a exprimat cu privire la aceste cărţi apocrife că „nu pot fi puse 
pe aceeași treaptă cu Sfânta Scriptură“. Citindu‑le, se va constata că textele 
conţin parţial contradicţii evidente faţă de cărţile Bibliei. 

Sunt povestiri fantastice despre Domnul Isus și despre apostoli, scrisori false 
despre persoane biblice, precum și erori istorice și geografice. Ele au fost 
declarate de către Conciliul de la Trento abia în 1545 ca având „aceeași valoare“ 
ca și celelalte cărţi ale Bibliei, iar aceasta pentru a susţine, printre altele, 
învăţături abătute de la textul biblic. Toate acestea arată clar că apocrifele nu au 
origine divină. De aceea sunt de preferat ediţiile Bibliilor fără apocrife. 

Cuvântul lui Dumnezeu, prin diversitatea și 
volumul cărţilor sale, a fost alcătuit incontesta-
bil prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și a fost 
încheiat pentru totdeauna.

Pe bună dreptate, Biblia este numită Sfânta Scriptură, 
pentru că ea vine de la Dumnezeu. Ea este și astăzi 
autoritatea supremă pentru credinţa și viaţa noastră. 
Această supremaţie i-a fost acordată de Dumnezeul cel 
viu, și nu de vreo autoritate omenească.

Mănăstirea Sf. Ecaterina de pe muntele Sinai. 
Acolo a găsit Tischendorf la mijlocul secolului al 
XIX-lea Codex Sinaiticus.

Precizia transmiterii textului biblic de-a 
lungul secolelor este unică.

Manuscrise  
     de încredere

      Cerul și pământul vor trece,  
             dar cuvintele Mele nu vor trece.
                                                      Biblia – Matei 24.35
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la autenticitatea manuscrisului, care a fost întocmit 
în secolul al II-lea înainte de Hristos. Comparându-l 
cu Textul Masoretic (Biblia ebraică – Tanah – text mai 
recent cu 1.000 de ani!) al cărţii Isaia, oamenii de știinţă 
au constatat uimiţi că nu există practic nicio diferenţă! 
Textele corespund unul cu altul cu o precizie uimitoare!

Datorită faptului că textul era neîntrerupt pe acest 
sul, au fost contraziși toţi criticii Bibliei care afirmau că 
această carte a lui Isaia a fost întocmită într-o perioadă 
de mai multe secole și că ar conţine greșeli.

Printre bogatele descoperiri de la Qumran au fost 
găsite circa 250 de suluri cu texte biblice din Vechiul 
Testament, care dovedesc cu ce seriozitate deosebită a 
fost transmis textul biblic.

Peșterile de la Qumran
În primăvara anului 1947, un băiat beduin a găsit în 
povârnișurile crăpate ale Qumran-ului, pe malul de 
vest al Mării Moarte, intrarea într-o peșteră ascunsă, 
probabil fiind în căutarea unei capre rătăcite.

A aruncat o piatră în mica deschidere. Spre surprin-
derea sa, a auzit un zgomot de vase de lut care se 
spărgeau. Ce era oare?

Curios, s-a strecurat în acea peșteră misterioasă și a 
găsit acolo o mulţime de vase de lut în care erau suluri 
de piele învelite în pânză de in. Erau manuscrise vechi, 
foarte preţioase, care după 1.900 de ani erau încă 
într-o stare uimitor de bună.

Tânărul cioban a luat un sul și, spre surprinderea sa, 
a constatat că cercetătorii Antichităţii erau foarte 
interesaţi de acesta. A început o vânătoare acerbă 
între aventurieri avari și oameni învăţaţi pentru aceste 
manuscrise unice.

Preţurile pentru suluri s-au ridicat la milioane. 
Descoperirea senzaţională din peșterile de la Qumran 
a pus în mișcare lumea învăţaţilor.

Pentru noi, sulul cu cartea Isaia este cel mai important, 
pentru că este vorba de cea mai veche copie a unei 
cărţi a Bibliei, păstrată complet.

Nu există nici cea mai mică îndoială cu privire 

Dumnezeu a vegheat ca noi astăzi să putem ţine 
în mâini Cuvântul Său nefalsificat. Cuvântul lui 
Dumnezeu este ca o stâncă, este de nezguduit.

Cuvântul Domnului rămâne 
      pentru veșnicie. 
                          Biblia – 1 Petru 1.25
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în urmă cu aproximativ 3.500 de ani, au fost 
transmise cu exactitate, până în timpul nostru.

Cum a fost posibil acest lucru? Din respect profund 
faţă de Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, trebuia 
ca iudeii să ţină cont cu stricteţe de multele reguli 
impuse pentru copierea cu exactitate a textului. 
Astfel, de exemplu, toate literele și cuvintele erau 
numărate și verificate constant.

Tipografiile de astăzi pot tipări 
Biblii în tiraje mari, într-un timp 
scurt și la preţuri accesibile.

De asemenea, Biblia este dispo-
nibilă în multe aplicaţii gratuite 
pentru calculatorul personal, 
tabletă sau telefon.

Multiplicarea Bibliei
„odinioară“ și „astăzi“

Cu peste 500 de ani în urmă, tiparul a 
revoluţionat lumea. Dacă în timpurile 
de demult cineva dorea să aibă o 
Biblie, aceasta trebuia să fie copiată 
cu mâna, ceea ce necesita mult timp 
și de aceea costa o avere.

Iar pentru a menţine textul original, 
era necesar să se cunoască manus-
crisele cele mai vechi, deoarece, prin 
copiere, exista riscul să apară abateri.

Descoperirea textelor a scos la iveală ceva uimitor, 
anume că cele peste 3.000 de manuscrise vechi, 
cunoscute, ale Bibliei ebraice coincid într-un mod 
minunat și uimitor și confirmă textul cunoscut. 
Părţile cele mai vechi ale Bibliei, care au apărut  

Cuvântul lui Dumnezeu 
      creștea și se răspândea.
                                Biblia – Faptele Apostolilor 12.24
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Astfel, știinţa, după mulţi ani de cercetare, a trebuit să dea 
iarăși dreptate Bibliei. Afirmaţiile Bibliei nu sunt în contradic-
ţie cu realităţile actuale știinţifice și arheologice dovedite.

Cum poate o carte scrisă cu așa de mult timp în urmă  
să conţină afirmaţii despre natură și istorie, întotdeauna 
corecte? De ce nu poate fi contrazisă știinţific Biblia?

Există o serie de exemple în care știinţa modernă s-a dovedit 
a fi în urmă faţă de Biblie. Iată două astfel de exemple:

Biblia și știinţa

Este pământul un glob? 
Dumnezeu nu a afirmat niciodată că pământul 
este un disc și că soarele se învârte în jurul 
pământului, așa cum au crezut mult timp 
oamenii de știinţă.

Din contră: Dumnezeu a spus într-una dintre cele 
mai vechi cărţi ale Bibliei, în Iov 26.7: „El întinde miazănoaptea 
deasupra spaţiului gol și ţine suspendat pământul pe neant“.

Este iepurele un rumegător?
În Levitic 11.4-6 scrie: „Dar să nu mâncaţi din cele 
ce rumegă numai … Să nu mâncaţi iepurele, care 
rumegă …“.

Această afirmaţie, că iepurele este un rumegător,  
a fost considerată multe secole ca fiind falsă.

Dar, în secolul al XIX-lea, oamenii de știinţă au con-
statat că iepurele are două tipuri de excremente. 
Unul dintre acestea este ingerat din nou, pentru  
a fi preluate substanţele nutritive, necesare vieţii.

Ar fi putut fi altfel?
S-ar putea contrazice Dumnezeu pe Sine Însuși, El, 
care a creat universul și care ne-a dat nouă Cuvântul 
Său, Biblia? Nu, aceste două forme de revelaţie ale lui 
Dumnezeu, CREAŢIA și CUVÂNTUL, se confirmă reciproc.
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Mesajul Bibliei

> Dumnezeu te-a creat
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; l-a creat 
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte 
femeiască i-a creat.                Biblia – Geneza 1.27

Tu ești o creatură a lui Dumnezeu. Tu ești unicat în 
lume. Corpul tău, funcţia organelor tale, a creierului tău, 
toate acestea au fost create într-un mod genial de către 
Dumnezeu. Nici urmă de timp și de hazard, așa cum 
pretinde teoria evoluţiei, lipsită de dovezi. Dumnezeu l-a 
creat pe om „după chipul Său“, ilustrând faptul că sensul 
vieţii omului este de a fi în părtășie fericită cu Dumnezeu.

Dar omul a căzut în păcat și  
s-a îndepărtat de Dumnezeu.

> Dumnezeu afirmă și despre tine că ești 
un „păcătos“
Nu este nicio deosebire; căci toţi au păcătuit și n-au 
ajuns la slava lui Dumnezeu.            Biblia – Romani 3.22,23

A păcătui înseamnă a acţiona contrar voii lui Dumnezeu. 
Nu are nicio importanţă dacă păcatul este înfăptuit, dacă 
este rostit sau dacă este împlinit poate numai cu gândul. 
Domnul Isus a spus că ura manifestată faţă de un om este 
un păcat la fel de grav ca omorul!

> Dumnezeu va fi Judecătorul tău
Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată,  
iar după aceea vine judecata.                Biblia – Evrei 9.27

Dumnezeu este absolut sfânt și drept. Prin urmare, El 
trebuie să judece tot ceea ce nu corespunde cu fiinţa 
Sa. Biblia arată lămurit că fiecare om care moare 
fără iertarea păcatelor sale va fi despărţit veșnic de 
Dumnezeu. Spre deosebire de cer, unde vor fi toţi aceia 
care au o legătură vie cu Domnul Isus, există un loc pe 
care Biblia îl numește „iad“ sau „iazul de foc“. Acolo nu 
va fi Dumnezeu și atunci nu va exista nicio posibilitate de 
a veni în legătură cu El.

Dar există speranţă!

> Dumnezeu Se interesează mult de tine!
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin 
faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său 
Fiu, ca noi să trăim prin El.                   Biblia – 1 Ioan 4.9

Privește la crucea de pe dealul Golgota unde Isus Hristos 
a suferit în chinuri groaznice judecata lui Dumnezeu 
pentru păcat! El a fost părăsit de Dumnezeu la cruce, 
pentru că acolo El a fost împovărat cu păcatele noastre. 
Nu ne putem imagina ce a însemnat aceasta pentru 
Domnul Isus, Cel care a fost pe deplin fără păcat!

Recunoști cât de mult  
        te iubește Dumnezeu?
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Isus Hristos trăiește! A înviat și S-a întors în cer.

De aproximativ 2.000 de ani este proclamată 
această veste bună, că salvarea este oferită tuturor 
oamenilor și că acela care crede în Isus Hristos, 
singurul Salvator, este scăpat de judecata veșnică 
a lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare om 
care acceptă prin credinţă lucrarea de mântuire a lui 
Isus Hristos este socotit drept.

Ajutorul lui Dumnezeu. 
    Mijlocul de salvare
Prin păcat suntem despărţiţi de Dumnezeu. 
Dumnezeu nu poate accepta strădania noastră de a 
ne îmbunătăţi. El, în sfinţenia și în curăţia Sa, trebuie 
să judece răul. Există o singură cale de ieșire:  
trebuie să acceptăm mijlocul de salvare care vine  
de la Dumnezeu.

       Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
     încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. 
                                               Biblia – Ioan 3.16

Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a devenit Om și a 
venit la noi pe pământ, pentru ca tu să poţi ajunge 
în legătură cu Dumnezeu, Creatorul tău.

Isus Hristos ne-a arătat dragostea lui Dumnezeu, pe 
care a dovedit-o foarte clar prin faptul că a murit și 
pentru tine la crucea de pe Golgota. El a luat în locul 
tău asupra Sa pedeapsa pentru păcatele tale.

Dacă accepţi aceasta prin credinţă și recunoști 
înaintea lui Dumnezeu păcatele tale, El îţi 
dăruiește iertare și viaţă veșnică.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios  
               și drept ca să ne ierte păcatele și să ne 
       curăţească de orice nedreptate.   
                                                 Biblia – 1 Ioan 1.9

               … fiind îndreptăţiţi fără plată, prin harul Său, 
       prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.  
                                                  Biblia – Romani 3.24
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Promisiuni divine
Rezumând, Scrisoarea divină, Biblia, spune:

Dumnezeu este sfânt. > El trebuie să judece și  
să pedepsească păcatul!

Dumnezeu este dragoste. > El vrea să-ţi ierte  
toate păcatele.

Dumnezeu poate să-ţi ierte păcatele, pentru că 
Fiul Său, Isus Hristos, a luat asupra Sa, în locul tău, 
pedeapsa pentru păcatele tale și a plătit datoria ta.

Pentru aceasta însă trebuie să vii la Dumnezeu, 
mărturisind sincer păcatele tale, pe care le mai știi, 
și să crezi că Isus Hristos a murit și pentru tine la 
cruce ca „Salvator“ și „Mântuitor al lumii“.

Atunci Dumnezeu are pregătite și pentru tine 

în Cuvântul Său, Biblia, mai mult de 1.000 de 

promisiuni divine de neclintit.

Iată aici câteva astfel de promisiuni: >>>

         Dar tuturor celor ce L-au primit, adică 
    celor ce cred în Numele Lui, le-a dat  
          dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. 
                                             Biblia – Ioan 1.12

Cine crede în Fiul are viaţa veșnică;  
                dar cine nu ascultă de Fiul nu va 
      vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu 
                         rămâne peste el. 
                                                                         Biblia – Ioan 3.36

        Adevărat, adevărat vă spun că cine 
aude cuvântul Meu și crede în Cel care 
  M-a trimis are viaţa veșnică și nu vine la 
       judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 
                                   Biblia – Ioan 5.24

        Nu te teme de nimic, căci Eu te-am 
                   răscumpărat, te-am chemat pe 
       nume: ești al Meu. 
                                                         Biblia – Isaia 43.1



28 2928 29

cea mai bună și îmbrăcaţi-l 
cu ea; puneţi-i un inel în 
deget și încălţăminte în 
picioare! Aduceţi viţelul 
cel îngrășat și tăiaţi-l. Să 
mâncăm și să ne înveselim, 
căci acest fiu al meu era 
mort și a înviat, era pierdut 
și a fost găsit“. Și au început 
să se înveselească. Fiul 
cel mai mare era la ogor. 
Când a venit și s-a apropiat 
de casă, a auzit muzică 
și jocuri. A chemat pe 
unul din robi și a întrebat 
ce este. Robul acela i-a 
răspuns: „Fratele tău a 
venit și tatăl tău a tăiat 
viţelul cel îngrășat, pentru 
că l-a primit sănătos și 
bine“. Dar el s-a mâniat 
și nu voia să intre în casă. 

Tatăl său a ieșit și l-a rugat 
să intre. Dar, răspunzând, 
a zis tatălui său: „Iată, 
eu îţi slujesc ca un rob de 
atâţia ani și niciodată nu 
ţi-am călcat vreo poruncă; 
și mie niciodată nu mi-ai 
dat măcar un ied ca să mă 
înveselesc cu prietenii mei. 
Iar când a venit acest fiu al 
tău, care ţi-a mâncat averea 
cu femeile desfrânate, i-ai 
tăiat viţelul cel îngrășat!“. 
„Copile“, i-a zis tatăl, „tu 
totdeauna ești cu mine și 
tot ce am eu este al tău. Dar 
trebuia să ne înveselim și 
să ne bucurăm, pentru că 
acest frate al tău era mort 
și a înviat, era pierdut și a 
fost găsit“.

Biblia – Luca 15.11-32

        O relatare din Biblie
Fiul risipitor

Un om avea doi fii. Cel mai 
tânăr dintre ei a zis tatălui 
său: „Tată, dă-mi partea de 
avere ce mi se cuvine“. Și 
tatăl le-a împărţit averea. 
Nu după multe zile, fiul 
cel mai tânăr a strâns 
totul și a plecat într-o 
ţară îndepărtată, unde 
și-a risipit averea trăind 
în destrăbălare. După ce 
a cheltuit totul, a venit o 
foamete mare în ţara aceea, 
și el a început să ducă lipsă. 
Atunci s-a dus și s-a lipit 
de unul din locuitorii ţării 
aceleia, care l-a trimis pe 
ogoarele lui să-i pască 
porcii. Mult ar fi dorit el să 
se sature cu roșcovele pe 
care le mâncau porcii, dar 
nimeni nu i le dădea. Și-a 

venit în fire și a zis: „Câţi 
argaţi ai tatălui meu au 
belșug de pâine, iar eu mor 
aici de foame! Mă voi scula, 
mă voi duce la tatăl meu și-i 
voi zice: «Tată, am păcătuit 
împotriva cerului și înaintea 
ta și nu mai sunt vrednic să 
mă numesc fiul tău; fă-mă 
ca pe unul din argaţii tăi»“. 
Și s-a sculat și a plecat la 
tatăl său. Când era încă 
departe, tatăl său l-a văzut 
și a fost cuprins de milă faţă 
de el, a alergat și a căzut 
pe gâtul lui și l-a sărutat 
mult. Fiul i-a zis: „Tată, am 
păcătuit împotriva cerului 
și împotriva ta; nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul 
tău“. Dar tatăl a zis robilor 
săi: „Aduceţi repede haina 
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Taoism

Sikhism
Creștinism

Iudaism

Islam
Budism

Hinduism

Ateism

Shintoism

Agnosticism

Multe religii –  
au toate același Dumnezeu?
În ultimii ani, în creștinătate întâlnim tot mai mult 
afirmaţia că toate religiile conduc la același Dumnezeu, 
doar că pe căi diferite.

Aceasta este în contradicţie totală cu afirmaţia 
esenţială a Bibliei rostită de Isus Hristos: „Eu sunt calea 
și adevărul și viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine“ (Ioan 14.6). Astăzi acest adevăr este negat tot 
mai mult.

De exemplu, compararea Coranului cu Biblia arată clar 
că „Allah-ul Islamului“ nu poate fi Dumnezeul Bibliei:

CO
R

A
N Într-adevăr, Mesia Isus, Fiul Mariei, este numai trimisul 

lui Allah … De aceea credeţi în Allah și în trimișii săi și nu 
spuneţi: „Trei“ … Allah este doar un singur dumnezeu. 
Slavei sale îi este străin gândul de a îi atribui un copil.  
Coranul – din Sura IV

BI
BL

IA
 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică.  
Biblia – Ioan 3.16

CO
R

A
N Și pentru că au spus: „Iată, noi L-am omorât pe Mesia, 

Isus, Fiul Mariei, Trimisul lui Allah“. – Dar nu L-au omorât 
și nu L-au răstignit pe El, ci pe un altul care Îi semăna. 
Coranul – din Sura IV

BI
BL

IA
 Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care 

pier, dar pentru noi, care suntem mântuiţi, este 
puterea lui Dumnezeu. … Dar noi predicăm pe Hristos 
cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de 
poticnire și, pentru neamuri, o nebunie. 
 Biblia – 1 Corinteni 1.18,23

Coranul neagă foarte clar că „Allah“ are un fiu, neagă 
Trinitatea și faptul că Isus Hristos a murit la cruce! Dar 
Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu viu. Din dragoste 
pentru tine și pentru mine, El L-a dat pentru păcatele 
noastre pe Fiul Său pe cruce, ca să moară în locul nostru 
și să fie judecat acolo. Astfel, „Allah“ nu poate fi în niciun 
caz Dumnezeul biblic și Tatăl Domnului Isus Hristos.

În plus, creștinismul biblic nu este o religie!
În diferitele religii ale acestei lumi, omul încearcă cu 
propriile strădanii să găsească o cale spre Dumnezeu.

Dar Biblia ne arată un Dumnezeu sfânt, care a venit la noi 
prin Fiul Său Isus Hristos, pentru ca cine crede în El și își 
recunoaște în faţa Lui păcatele sale să fie salvat.

Celui ce nu face fapte, ci crede în Cel ce îndreptăţește  
pe păcătos, credinţa îi este socotită ca dreptate. 
Biblia – Romani 4.5
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   O privire  
        în viitor
Biblia ne oferă afirmaţii sigure cu 
privire la viitor.

Astăzi suntem înconjuraţi de 
realităţi care generează teamă și 
îngrijorare: moarte, imoralitate, vio-
lenţă, foamete, războaie, catastrofe 
naturale, crize financiare, nenorociri, terorism…!

Dar Isus Hristos va reveni în curând! Dumnezeu ne spune 
foarte clar în Biblie că zilele dinaintea venirii Sale vor fi 
caracterizate de astfel de evenimente. Un cititor al Bibliei 
știe și cum vor decurge lucrurile:

Dumnezeu va judeca lumea care I-a întors spatele și 
s-a cufundat în păcat. Dar încă mai „poruncește acum 
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 
pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate 
pământul locuit …“ (Faptele Apostolilor 17.30,31).

Această judecată va avea loc prin Fiul Său Isus Hristos, 
care va reveni curând din cer pentru judecată. El, Cel 
dispreţuit și răstignit, va reveni ca biruitor cu autoritatea 
celui mai mare judecător: El este rânduit de Dumnezeu 
„Judecător al celor vii și al celor morţi“ 
 (Faptele Apostolilor 10.42).

Judecata este sigură, dar există speranţă pentru tine!

Biblia a prezis detaliat, cu multe secole înainte, nașterea 
lui Isus Hristos, precum și moartea Sa la cruce și învi-
erea Sa. Și, pentru că Isus Hristos Și-a dat viaţa pentru 
tine, Dumnezeu îţi oferă acum harul Său și iertarea Sa.

Vino astăzi, spune Dumnezeu, mâine poate  
să fie prea târziu:

   Iată, acum este timpul potrivit;  
           iată, acum este ziua mântuirii. Biblia – 2 Corinteni 6.2

Acceptă această ofertă și vei fi salvat pentru veșnicie 
de această judecată divină! Vino la El și recunoaște-ţi 
păcatele!

Dumnezeul atotștiutor oferă preziceri absolut adevărate – 
niciun om nu poate face acest lucru. Sute de profeţii 
ale Bibliei s-au împlinit deja și pot fi dovedite. Cu secole 
înainte, Biblia a făcut afirmaţii despre împărăţii, despre 
nașterea lui Isus Hristos, despre distrugerea Ierusalimului 
în anul 70 după Hristos, despre împrăștierea iudeilor pe 
întreg pământul etc.

Și toate acestea dovedesc într-un mod  
unic că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

De exemplu, despre poporul Israel, Biblia spune în 
Deuteronom 28.64,65: „Domnul te va împrăștia printre 
toate popoarele, de la o margine a pământului până la 
cealaltă … Printre aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu 
vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale“.

>> Aceste cuvinte s-au adeverit în întregime!
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    Viaţa este scurtă!

      – și se derulează ca un film

Astăzi trebuie să te pregătești să-L întâlnești pe Dumnezeu. 

   Vrei să lași să treacă timpul fără să te întorci la Dumnezeu?  

                                Într-o zi va fi prea târziu pentru tine!
Prea tânărPrea tânăr Prea nepăsătorPrea nepăsător

Prea arogantPrea arogant Prea fericitPrea fericit Prea ocupatPrea ocupat Prea îngrijoratPrea îngrijorat

Prea bătrânPrea bătrân Prea târziuPrea târziu

     De aceea: 

Împăcaţi‑vă  
  cu Dumnezeu! 
                      Biblia – 2 Corinteni 5.20
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Declaraţii marcante 
         despre Biblie
„Am testat timp de 40 de ani Sfânta Scriptură, și 
credinţa mea este astăzi mai puternică decât acum 
40 de ani. Toate promisiunile sunt vrednice de 
crezare și adevărate.“ 

Hudson Taylor (1832-1905), misionar în China

„Am citit aceste Scripturi sfinte regulat și cugetând 
la ele, și cred că această Carte … cuprinde mai multă 
bogăţie și frumuseţe a limbii decât toate celelalte 
cărţi, indiferent în ce perioadă și în ce limbă ar fi fost 
scrise.“

Sir William Jones (1746-1794), unul dintre cei mai mari 
cunoscători de limbi străine (știa 28 de limbi străine) și un 
foarte bun cunoscător al Orientului

„Cât de sărăcăcioase, cât de demne de dispreţ sunt 
cuvintele filosofilor noștri, cu toate contradicţiile lor, în 
comparaţie cu Biblia! Este oare posibil ca o carte care 
este așa de simplă și în același timp așa de completă 
să cuprindă doar cuvintele oamenilor?“

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filosof

„Biblia este atât un document istoric unic, cât și o 
sursă de informaţii istorice demne de crezare. Ea 
a condus la mii de descoperiri arheologice și a dat 
naștere unei literaturi impresionante despre culturile 
vechi. Această Biblie s-a dovedit a fi adevărată oriunde 
s-a putut verifica, atât în descrierea micilor detalii, cât 
și în prezentarea marilor evenimente.“

Dave Balsinger și Charles E. Sellier, arheologi americani

„În Biblie se găsesc adevăruri mari, care depășesc 
puterea noastră de înţelegere și care ne arată cât de 
superficială este înţelepciunea noastră limitată. Dar în 
exprimările principale și fundamentale, Biblia nu este 
greu de înţeles.“

Charles H. Spurgeon (1834-1892), predicator al evangheliei

„Biblia este singurul document de informare al lui 
Dumnezeu, pe care îl avem în limba scrisă, omenească. 
De aceea, această carte este unică și absolut credibilă 
în totalitatea exprimărilor.
Nu știinţa, filosofia sau ideologia pot corecta Biblia, 
ci Cuvântul lui Dumnezeu este în stare să cureţe 
sistemele noastre de gândire.“

Prof. Dr. Werner Gitt, fost director al departamen-
tului Tehnologia Informaţiei al PTB, Braunschweig

Este ușor să învinuim Biblia de inexactitate,  
dar este cu totul altceva să dovedim acest fapt.
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Traducerea din  
      textul original
Traducerea Bibliei este o muncă dificilă.

Atât textul ebraic al Vechiului Testament, cât și textul 
grecesc al Noului Testament sunt scrise numai cu litere 
majuscule, foarte aproape unele de altele, fără semne 
de punctuaţie. Astfel, pentru lingviști este o muncă 
anevoioasă să recunoască unde începe o propoziţie nouă.

Mai mult, în ebraică nu sunt vocale (a, e, i, o, u), ci numai 
consoane (b, k, t etc.).

Când cineva citește, trebuie să pună vocalele el însuși. 
Geneza 1.1 ar arăta astfel:

LNCPTDMNZCRTCRRLȘPMNTL

Ai putea să recunoști din aceasta următoarea propoziţie: 
„La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul“? 
Putem să le fim foarte recunoscători lingviștilor care au 
căutat manuscrisele vechi și care, după ce le-au găsit, 

le-au tradus. 

Și marele reformator Martin Luther a avut o 
contribuţie importantă, în urmă cu aproximativ 

500 de ani, când a tradus Biblia în limba germană. 
De atunci încoace, mulţi oameni de știinţă au 

continuat această muncă, pentru a traduce 
Biblia cât mai exact și totuși ușor de înţeles.

În limba română există 
numeroase traduceri ale 
Bibliei. Ele se diferenţiază 
mai ales prin exactitatea cu 
care a fost redat textul original 
al Bibliei. Unele traduceri moderne ale Bibliei se abat, în 
mod regretabil, așa de mult de la textul original, încât, de 
exemplu, cuvinte precum „păcat“ sunt traduse numai prin 
„greșeală“ și astfel ele își pot pierde din gravitate.

Dacă vrei să fii sigur că citești într-adevăr ceea ce Dumnezeu 
a lăsat să se scrie în Biblie, te sfătuim să citești dintr-o 
traducere a Bibliei apropiată de textul original.

În prezent, Biblia sau părţi din Biblie ne stau la dispoziţie în 
peste 2.900 de limbi. Aproximativ 97% din populaţia lumii are 
astfel posibilitatea să citească texte din Cuvântul lui Dumnezeu.

Traducători activi, devotaţi, adesea aflaţi în locuri izolate ale 
pământului, lucrează și astăzi la traducerea Bibliei în alte 
limbi. Pentru aceasta, deseori trebuie mai întâi să creeze cu 
multă osteneală o limbă scrisă. 

  Biblia a devenit cea mai cunoscută și mai larg 
răspândită carte a literaturii universale.

În anul 1800 erau traduse părţi ale Bibliei în 75 de limbi.
În anul 1900 erau traduse deja în 567 de limbi,
în anul 1953 erau traduse în 1.167 de limbi,
în anul 1978 deja în 1.660 de limbi.
În anul 2018 sunt traduse în aproape 3.000 de limbi!



40 4140 41

Cartea pentru toţi oamenii

> Scrisă de 40 de persoane,
> tradusă de sute,
> tipărită de mii,
> citită de milioane. 

Nicio altă carte nu a fost răspândită vreodată în așa 
de multe limbi și culturi precum Biblia. Este cea mai 
citită carte a lumii.

Pe următoarele trei pagini este redat versetul din 
Biblie, Ioan 3.16, în diferite limbi.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
   lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu 
   piară, ci să aibă viaţă veșnică.

Acest verset – numit și „inima Bibliei“ – rezumă 
Vestea Bună a lui Dumnezeu către noi, oamenii:

> Dumnezeu te iubește așa de mult, încât  
L-a dat pe Fiul Său pentru tine.

> Prin credinţa în El ești mântuit.

Amhară  Etiopia

Arabă  Egipt și Orientul Apropiat

 

Bengali  IndiaBengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

Birmană  Myanmar

Bengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

Chineză  China

Engleză  Anglia



42 4342 43

Franceză  Franţa
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.

 
Greacă   Grecia

            

Ebraică Israel

Japoneză Japonia

Poloneză  Polonia
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugheză  Portugalia

Rusă  Rusia

Japanisch Japan

最も高価な支払いかつてない最大のあわれみ
想像できる一番簡単な条件可能な限りの数こ
の上ない救いが得られる全てにまさって価値の
ある贈り物が

Kikongo Kongo

Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o 
Mwan'andi amosi, kimana konso on okwikilanga muna 
yandi ke vila ko, moys a mvu ya mvu kevwa.

Polnisch Polen

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugiesisch Portugal

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Russisch Russland

Ибо так воэлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

Spaniolă  Spania
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en élcree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

Telugu India

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

Turcă   Turcia

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

Maghiară  Ungaria
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.
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Poţi citi Biblia  
    în diferite moduri:

In
te

re
sa

nt

Cea mai mică Biblie tipărită
                                                       > Biblia completă
Cea mai mică Biblie tipărită, cunoscută de noi,  
este cu puţin mai mare decât o monedă de 
2 Euro. Ea are o lungime de 3,4 cm, o 
lăţime de 2,8 cm și o grosime de 1 cm și 
are 1.514 pagini. Cu ajutorul unei lupe, 
totul se poate citi bine.

Cea mai mică Biblie
         > Digitală, pe un microcip
În anul 2008, oamenii de știinţă din Israel de la Institutul de 
Tehnologie din Haifa au reușit să scrie Vechiul Testament pe 
o jumătate de milimetru pătrat. Peste 300.000 de cuvinte 
ale Vechiului Testament în limba ebraică au fost memorate 
pe un cip de silicon, care are mărimea unui grăunte de zahăr. 
Numai cu ajutorul nanotehnologiei a putut fi creat un astfel 
de mini-suport de date. Pentru a putea citi textul, datele au 
trebuit transformate și mărite de mai mult de 10.000 de ori.

Se poate și mai mică?
                                 > ADN – mediul de memorare al viitorului
Dumnezeu, Creatorul, a pus un mediu de memorare genial în 
fiecare celulă somatică a noastră. Capacitatea sa de memorare 
depășește cu mult tot ce se cunoaște până acum. Este spirala 
ADN, care are un diametru de doi nanometri. Aici se află 
informaţii nenumărate despre materialul genetic al fiecărui om.

Dacă am avea material ADN pregătit la fel de mare cât un 
grăunte de zahăr, precum și tehnica de scriere și de citire 
corespunzătoare, am putea „stoca“ acolo aproximativ 1 miliard 
de Biblii complete. Oamenii de știinţă cred că în câţiva ani vor 
avea la dispoziţie medii gigantice de memorare ADN.

O poţi citi  
ca pe o lucrare a literaturii antice,  
pentru a-ţi satisface curiozitatea.

O poţi citi  
ca pe o carte de istorie, pentru a obţine 
informaţii despre timpurile trecute.

O poţi citi  
pur raţional, pentru a analiza afirmaţiile ei 
și a le critica.

Dar poţi să citești Biblia  
cu credinţă – ca fiind mesajul pe care 
Dumnezeu ţi-l adresează astăzi ţie.

 Dacă citești Biblia ca pe un mesaj din partea 
lui Dumnezeu, atunci dragostea lui Dumnezeu, 
pe care o recunoști în Isus Hristos, va vorbi 
inimii tale. Iar conștiinţa ta va fi pusă în lumina 
divină pe care Isus a reflectat-o în acţiunile și în 
cuvintele Sale.
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Dar ce fericire: El nu a rămas în moarte! A înviat 
din mormânt! El trăiește! Este în cer. El te vede. Te 
cunoaște. El are încă milă de tine. El vrea să-ţi ierte 
acum toată vina, dacă, așa cum a făcut femeia 
amintită, ești întristat din cauza păcatelor tale și îţi 
recunoști păcatele în faţa Lui.

„Da“, va spune El, „acum pot să-ţi iert păcatele, 
căci pentru acestea am purtat Eu pedeapsa la 
cruce.“

Cel mai bun prieten!

Toţi copiii Îl iubeau. Pe cei mici, El îi lua 
în braţe.

El era puternic! Furtuna ridica valurile, 
iar barca în care Se afla era în mare 
pericol. El a certat vântul, iar marea s-a 
liniștit.

El îi vindeca pe bolnavi și avea milă de toţi oamenii, 
de săraci, dar și de bogaţi.

El a văzut păcatul în inimile noastre, sursa tuturor 
nenorocirilor. Dar unei femei cu renume rău nu i-a 
fost teamă de El. Plângând din cauza răutăţii ei, ea 
a venit la El, iar El i-a iertat toate păcatele.

Într-o zi L-au prins! El trebuia îndepărtat. El era așa 
de bun și de curat – și nu se potrivea stării noastre 
de păcat. De aceea, oamenii au considerat că era 
mai bine să nu mai fie printre noi.

L-au pironit pe o cruce. Acolo trebuia să moară.

Ei n-au înţeles deloc că El știa totul dinainte! El, Fiul 
lui Dumnezeu, a venit din cer pentru a muri. Pe noi 
toţi, care trebuia să murim, a vrut să ne salveze de 
la moarte, de la moartea veșnică.

Și apoi începe o nouă istorie: istoria vieţii tale noi, 
schimbate, căci aceasta devine cu totul alta decât 
a fost până acum. El devine Prietenul tău cel mai 
bun. Cu El poţi să discuţi totul (aceasta se numește 
„rugăciune“). Atunci vei dori să citești în Biblie, 
pentru a-L cunoaște mai bine.

Atunci Biblia va deveni o carte captivantă pentru 
tine. În fiecare zi vei dori să citești ceva despre 
Domnul Isus.

Da, El vrea 
să fie 
cel mai bun 
Prieten 
al tău!
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Curăţenie generală
Peretele dormitorului său arăta dezgustător. Peste tot 
atârnau petice de hârtie urâte, poze și postere de o 
moralitate îndoielnică! Odată a venit în vizită unchiul 
lui, un pictor. A fost întristat de această priveliște, dar 
nu a zis nimic.

Câteva zile mai târziu, nepotul a primit de la unchiul 
său o pictură deosebit de frumoasă și de preţioasă. 
Opera de artă a primit un loc de cinste pe peretele 
dormitorului, iar câteva poze au fost înlăturate.

Părea că domnea în această cameră o altă atmosferă, 
o atmosferă mai curată, pentru că un poster după altul 
dispărea. Nu se mai potriveau acolo.

Dacă începi să citești Biblia, s-ar putea ca și de la tine 
să dispară câte ceva de pe perete, din bibliotecă sau 
din suportul de CD-uri. Unele fișiere, jocuri sau link-uri 
de pe calculatorul tău sau din telefon vor fi șterse. Cine 
știe, poate va dispărea atunci chiar și ceva din colţurile 
întunecate ale inimii tale…

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă; 
cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi. …  
Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? 
                                                             Biblia – 2 Corinteni 5.17; 6.14

Cea mai interesantă  
               carte din lume

„Mamă, nu te opri, citește mai departe! Povestirea 
este interesantă, te rog, citește-o până la capăt!“  
Da, povestirea este într-adevăr captivantă:

Iosif, fiind urât de fraţii lui, a fost 
aruncat într-o groapă; mai târziu a fost 
scos și vândut ca sclav în Egipt. Acolo, 
deși nevinovat, a fost aruncat în închi-
soare, dar la sfârșit a devenit vicerege 
peste Egipt și, în timpul unei foamete, 
și-a salvat familia și toată ţara.

În Biblie găsești foarte multe povestiri interesante și 
chiar minuni pe care le-a făcut odinioară Dumnezeu.

Gândește-te numai la cei trei 
prieteni ai lui Daniel care nu au 
vrut să se închine înaintea idolului 
făcut de împărat și care, ca urmare, 
au fost aruncaţi în cuptorul aprins; 
cu toate acestea, au ieșit de acolo 
nevătămaţi!

               Biblia este o carte captivantă  
                      chiar și pentru tineri!
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Acest psalm se adresează fiecărui om. Ce este mai 
bun decât să poţi spune: „Domnul este Păstorul 
meu“?

În vremuri de necaz, chiar în faţa morţii, găsești aici 
adevărată mângâiere: „Chiar dacă ar fi să umblu prin 
valea umbrei morţii, … Tu ești cu mine“.

De asemenea, nu o aduce în casă! Evită tot ce nu este 
în concordanţă cu gândurile lui Dumnezeu! Prin citirea 
Bibliei, Dumnezeu vrea să ne păzească de aceste 
influenţe păcătoase și căi rele. Cuvântul lui Dumnezeu 
este curat și adevărat, este viu și veșnic. El îţi arată Calea 
spre adevărata fericire și spre adevărata pace.

Ai mâncat vreodată  
         mătrăgună?
                  (Atropa belladonna)

Otrava mătrăgunei este foarte periculoasă. „Dar trebuie  
să o fi mâncat, ca să știi cum acţionează otrava.“

Dacă cineva ar spune așa ceva, te-ai îndoi de gândirea lui. 
Dar nu facem și noi adeseori așa? Coborâm tot mai mult în 
lumea mass-mediei, unde au fost date peste cap principiile 
dumnezeiești despre căsnicie și familie. Citim romane în care 
sunt descrise practici oculte, unde minciuna și intrigile sunt la 
ordinea zilei. Vrem să „mâncăm“ mai întâi aceste lucruri rele, 
pentru a ne convinge că ele sunt într-adevăr rele și că ne fac 
rău.

Biblia spune că trebuie să ne „astupăm urechile“ și să ne 
„legăm ochii“, pentru a nu auzi și a nu vedea răul (Isaia 
33.15). De aceea, iată un sfat bun:

>>> Nu mânca mătrăgună!

Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. 

Psalmul 119.105

  Psalmul 23 –
>> un text biblic foarte cunoscut <<

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce 
lipsă de nimic.

El mă paște în pășuni verzi și mă duce  
la ape liniștite;

îmi înviorează sufletul și mă călăuzește  
pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei 
morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești 
cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.

Tu îmi pregătești o masă în prezenţa vrăj-
mașilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn și 
paharul meu este plin de dă pe deasupra.

Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi în 
toate zilele vieţii mele și voi locui în Casa 
Domnului zile îndelungate.

UN PSALM AL LUI DAVID
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Vânzătoarea de fructe stătea în piaţă în spatele 
tarabei. Când nu veneau cumpărători, o vedeai deseori 
șezând cu Biblia în mână. Îi plăcea să citească din 
această carte, care îi era așa de preţioasă.

„În ce carte citiţi tot mereu?“, a întrebat-o un client 
fidel. „În Biblia mea, Cuvântul lui Dumnezeu.“ „Așa, 
și de unde știţi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? 
Cine v-a spus acest lucru?“ „Dumnezeu Însuși!“ „Oh, a 
vorbit Dumnezeu cu dumneavoastră?“, a întrebat puţin 
dispreţuitor bărbatul.

Vânzătoarea a fost un moment derutată de cum ar 
trebui să dovedească faptul că Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar apoi a arătat spre soarele strălucitor și 
a spus clientului ei: „Puteţi să-mi demonstraţi că acela 
este soarele?“. „Să vă demonstrez aceasta?“, a întrebat 
el. „Este destul de simplu. Cea mai bună dovadă este 
că el îmi dă lumină și căldură.“

„Corect, exact așa este!“, a răspuns cu însufleţire 
vânzătoarea. „Dovada că această Carte este  
într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu este tocmai 
aceea că îmi dă lumină și căldură lăuntrică.“

Cea mai bună dovadă
Biblia coaptă
Jan Hus poate fi numit pe drept reformatorul, dar și martirul 
Boemiei. Prin mărturia lui înflăcărată au fost deschiși ochii a mii 
de oameni pentru lucrarea de mântuire înfăptuită de Isus Hristos.

Dar vestirea publică a evangheliei în această ţară nu a durat 
mult timp. Jan Hus a fost ars pe rug, sângele altor creștini curgea 
șiroaie și peste tot se căutau Bibliile pentru a fi distruse.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine m-am încrezut. Scapă-mă 
de toţi cei ce mă urmăresc și eliberează-mă. Biblia – Psalmul 7.1

În acel timp, o femeie, a cărei cea mai mare 
bogăţie era Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai 
stătea în faţa cuptorului pentru a coace 
pâine. Deodată a auzit că oamenii inchiziţiei 
umblau prin sat și îi luau prizonieri pe toţi 
aceia la care găseau o Biblie.

Hotărâtă, a luat Biblia și a înfășurat-o într-o bucată mare de 
aluat și a împins-o în cuptor împreună cu alte pâini.

Nu mult după aceea a fost percheziţionată și acea casă. Totul 
a fost răscolit, din beci până în pod, dar fără rezultat.

Când persecutorii au părăsit casa, pâinea era coaptă și a fost 
astfel scoasă din cuptorul fierbinte. Și ce surpriză! Biblia nu 
suferise nicio pagubă, la fel ca cei trei bărbaţi, Șadrac, Meșac 
și Abed-Nego, care fuseseră aruncaţi de împăratul Nebucad-
neţar în cuptorul aprins. Biblia relatează cum Dumnezeu i-a 
scos nevătămaţi din acel cuptor.  
Biblia – Daniel 3.
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O lovitură în plin

„Biblia nu reprezintă nimic pentru mine“, i-a 
mărturisit Paul prietenului său, „pentru că 
sunt scrise așa de multe lucruri acolo, pe care 
eu nu le pot înţelege.“

Claudiu s-a gândit o clipă. Știa bine că Paul 
voia numai să se dezvinovăţească, pentru 
că tocmai ieri furase ceva de la un vecin. De 
aceea Claudiu i-a răspuns: „În Biblie scrie un 
lucru pe care poţi să-l înţelegi cu ușurinţă.“ 
„Ei, ce?“ „Să nu furi!“

Aceasta a fost ca o săgeată care a pătruns în 
inima lui Paul. El s-a gândit la ziua anterioară, 
a tăcut și a plecat.

   Cel cu inima prefăcută nu găsește 
                binele și cel cu limba 
         stricată cade în nenorocire.     
     Biblia – Proverbe 17.20

Biblia aruncată
Când soldaţii se află împreună, domnește uneori o atmos-
feră de veselie. În mod regretabil, această atmosferă se 
poate denatura ușor și devine brutală și indecentă.
Pe drumul spre casă, la sfârșit de săptămână, un tânăr 
soldat stătea într-un colţ al compartimentului de tren și 
citea dintr-o Biblie de buzunar. Deodată, un alt soldat 
a sărit zicând: „Hai să facem o glumă cu acest tinerel 
evlavios!“. Cum a terminat de vorbit, i-a și smuls Biblia din 
mână și a aruncat-o pe fereastră.
Totul a durat doar o secundă, iar acum Biblia se afla între 
șine. A sărit oare tânărul soldat turbat de mânie? Nu, el 
și-a amintit de cuvintele Domnului Isus: „Eu sunt blând și 
smerit cu inima“ (Matei 11.29). A fost întristat, dar a tăcut.

Câteva săptămâni mai târziu, acest tânăr 
soldat a primit un pacheţel cu Biblia sa. În pacheţel se afla 
și o scrisoare interesantă. Un lucrător de la căile ferate, 
care lucra în acea zonă, a găsit Biblia. Când a deschis-o 
și a citit în ea, Dumnezeu a vorbit inimii lui. Până atunci 
se temea mult din cauza vinei păcatelor sale; dar, prin 
citirea Bibliei, a găsit iertarea păcatelor lui prin credinţa 
în lucrarea de mântuire a Domnului Isus. Atunci a înţeles 
soldatul de ce a trebuit să fie lipsit câteva săptămâni de 
Biblia lui. Dumnezeu are căi minunate pentru a atinge 
inimile oamenilor, iar diavolul, marele împotrivitor al lui 
Dumnezeu, a suferit iarăși o înfrângere.

Voi, negreșit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, 
dar Dumnezeu a schimbat răul în bine …  

Biblia – Geneza 50.20  
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Într-un mic oraș, cu multe decenii în urmă, s-au pus la 
licitaţie lucrurile dintr-o casă. Printre ele a fost o Biblie 
mare și veche, de care însă nimeni nu a fost interesat. 
Într-un târziu, un negustor a făcut o ofertă și a putut să 
o cumpere pentru câţiva bănuţi.

Comerciantul voia să 
folosească paginile mari 
la împachetatul mărfurilor 
sale vândute. Dar nu s-a 

gândit ce valoare mare au foile acestei cărţi, chiar dacă 
sunt rupte sau murdărite. Dumnezeu a spus: „Cuvântul 
Meu … nu se întoarce la Mine fără rod“ (Isaia 55.11).

În acel oraș locuia și un bărbat care era permanent 
chinuit de gândul că era vinovat de moartea unui 
om. Zi și noapte nu găsea liniște. Cuvântul „ucigaș“ 
stătea întruna cu litere arzătoare în faţa ochilor săi. 
Într-o zi l-a trimis pe fiul său la acel magazin pentru 
a face câteva cumpărături. Acesta s-a întors cu cele 
dorite, care erau împachetate într-o foaie din Biblia 
cea veche. Deodată, în faţa ochilor bărbatului s-a 
aflat versetul din Biblie de la Evrei 9.22:  
„Fără vărsare de sânge nu este iertare“.

Biblia ruptă
Aceste cuvinte i-au fost la început de neînţeles. 
Tocmai iertarea o căuta. Neapărat trebuia să afle mai 
mult. Astfel, l-a trimis încă o dată pe băiatul lui la acel 
negustor, care între timp ajunsese cu ruptul foilor la 
prima Epistolă a lui Ioan. Apoi, când bărbatul chinuit 
de conștienţa vinei a citit și această pagină, i-a căzut 
deodată povara de pe suflet: exista iertare, exista 
curăţire de toate păcatele, pentru că acolo scria: 
„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăţește de 
orice păcat“ și „Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să 
ne curăţească de orice nedreptate“ (1 Ioan 1.7,9).

Aceste cuvinte au strălucit ca o lumină în sufletul 
său întunecat. El a aflat că sângele Domnului Isus 
Hristos, pe care l-a vărsat la cruce, poate să spele 
toate păcatele. Toţi aceia care își recunosc vina lor 
înaintea lui Dumnezeu pot găsi pace deplină pentru 
inimă și pentru conștiinţă.

Pentru milioane de oameni, Cuvântul lui 
Dumnezeu a devenit o binecuvântare. Adeseori 
a fost vorba doar de un singur verset sau de o 
foaie din Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu „este 
viu și lucrător, … pătrunde“ (Evrei 4.12). Multe inimi 
împietrite sau deznădăjduite au fost „schimbate 
radical“ de Dumnezeu.
Chiar și o Biblie ruptă poate arăta oamenilor calea 
spre adevărata fericire…
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Cuvântul lui Dumnezeu  
este adevărul
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care atinge 
adânc conștiinţa omului, cercetându-l.

De aceea, omul încearcă să se debaraseze de Biblie – 
așa cum un om al străzii a călcat pe o oglindă, pentru 
că aceasta i-a arătat cât de neîngrijit și de murdar era.

Cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne veșnic
Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, de aceea 
noi nu suntem chemaţi să apărăm Biblia.

Dacă ai pune toate cărţile 
care au fost scrise împo-
triva Bibliei unele peste 
altele, ai forma un teanc 
mai înalt decât domul din 
Milano. Apoi pune Biblia 
alături de ele. Ea este 
intactă. Este victorioasă 
și supravieţuiește în faţa 
tuturor dușmanilor ei.

    Cuvântul Domnului rămâne 
              pentru veșnicie 
                                                                       Biblia – 1 Petru 1.25

    Cuvântul Tău, Doamne, 
          dăinuiește în veci în ceruri. 
                                                                        Biblia – Psalmul 119.89

     Întreg Cuvântul Tău este 
               adevăr și orice judecată 
           a dreptăţii Tale  
        ţine pentru totdeauna. 
                                             Biblia – Psalmul 119.160
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Biblia este ca…
PâineaPâinea

Pâinea care se coboară din cer este de 
așa fel, ca cineva să mănânce din ea și 
să nu moară.   Ioan 6.50

FoculFocul
„Nu este Cuvântul Meu ca un foc?“, 
zice Domnul.   Ieremia 23.29

LuminaLumina
Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea 
mea.   Psalmul 119.105

LapteleLaptele
Ca niște prunci născuţi de curând, să 
doriţi … laptele duhovnicesc și curat, 
pentru ca prin el să creșteţi spre 
mântuire.   1 Petru 2.2

MiereaMierea
… sunt mai dulci decât mierea, decât 
picurul din faguri.   Psalmul 19.10

AurulAurul
… sunt mai de preţ decât aurul,  
decât mult aur curat.  
                                                                 Psalmul 19.10

ArgintulArgintul
Cuvintele Domnului sunt cuvinte 
curate, argint încercat în cuptor de 
pământ, curăţit de șapte ori.   Psalmul 12.6

O oglindăO oglindă
Cuvântul lui Dumnezeu … judecă gândurile și 
intenţiile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă  
de El …  Evrei 4.12,13

Un ciocan Un ciocan 
Nu este Cuvântul Meu … ca un ciocan 
care sfărâmă în bucăţi stânca?   Ieremia 23.29

O sabieO sabie
… sabia Duhului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu.   Efeseni 6.17 și Evrei 4.12

SămânţaSămânţa
… sămânţă, care nu poate putrezi, … 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și 
care rămâne.                            1 Petru 1.23

Miere
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Recomandări pentru citirea Bibliei
Citește Biblia, pentru a avea contact direct cu Dumnezeu! 
Poţi, de exemplu, să începi cu Evanghelia după Luca din 
Noul Testament – o relatare despre viaţa lui Isus Hristos. 
Mai mult, Noul Testament este cheia pentru înţelegerea 
Vechiului Testament.

Dacă vrei să citești Biblia cu bucurie și pentru 
folosul tău, următoarele 7 puncte îţi sunt de ajutor:

1. Folosește o traducere bună
> Folosește o Biblie care se poate citi ușor, care redă  

pe cât posibil cu fidelitate textul original.
(Există, în mod regretabil, ediţii ale Bibliei în care se găsesc  
abateri de la mesajul biblic propriu-zis.)

2. Fă-ţi timp
> Propune-ţi ca în fiecare zi să rezervi un sfert de oră,  

„timp de liniște“, pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
O zi are 96 de sferturi de oră, dă-I unul lui Dumnezeu. 
El vrea să vorbească cu tine.

3. Ai nevoie de liniște
> Citește Biblia într-un loc liniștit.

Poţi să citești Biblia și în format electronic, însă vei fi mai puţin distras și  
te vei concentra mai bine dacă o vei citi în formatul clasic, tip carte.

4. Roagă-te lui Dumnezeu
> Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să înţelegi ce citești.

Nimeni nu-ţi poate explica mai bine Biblia decât Acela care a scris-o.

> Întreabă-L pe Dumnezeu: „Ce are să-mi spună mie aceasta?  
Cum pot pune în practică acest text?“.
Numai El vede în inima ta și cunoaște de asemenea necazurile și împrejurările tale.

> Mulţumește-I lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său preţios.
Să citești Biblia este o binecuvântare și un mare câștig. Vezi Psalmul 119.162.

5. Cugetă
> Cugetă la ce citești.

Îţi folosește puţin dacă citești Biblia doar pe fugă. Vezi Psalmul 119.15,27,48.

> Subliniază textele importante și însemnează locurile paralele.
Mai târziu le vei găsi mai ușor și ţi se vor întipări mai bine în memorie.

6. Memorează
> Memorează versetele din Biblie care ţi se par importante.

Astfel îţi vei putea aduce aminte de ele oricând. Ele îţi vor fi de ajutor în 
multe situaţii din viaţă. Vezi Psalmul 119.11; Coloseni 3.16.

7. Pune în practică
> Fă ceea ce Dumnezeu îţi arată și îţi spune în Biblie!

Dacă ești ascultător de El, vei fi fericit, iar legătura ta cu Dumnezeu se 
va adânci. Vezi Iacov 1.22.

Ferice de cei care aud cuvântul lui  
           Dumnezeu și-l păzesc!  Luca 11.28
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Care este decizia ta?
Ai primit multe indicaţii și informaţii despre Biblie, 
„Scrisoarea“ lui Dumnezeu adresată ţie. Te rog, dă-I 
acum lui Dumnezeu un răspuns. Nu amâna decizia! Știi 
cât este de important să-L asculţi pe Dumnezeu. Poate 
nu vei mai avea o altă ocazie.

Dumnezeu vrea să te întâmpine în bunătate și în har, 
și nu ca Judecător. El te cheamă să te întorci. Dar, dacă 
rămâi indiferent și respingi mesajul lui Dumnezeu, 
calea ta te conduce la despărţirea veșnică de Dumne-
zeu, care este iadul.

Dar Dumnezeu îţi face în Isus Hristos, Fiul Său, o 
ofertă minunată:

Tu poţi să scapi de povara păcatelor tale, mărturi-
sindu-le lui Dumnezeu în rugăciune, prin cuvinte 
simple și sincere. El îţi iartă păcatele, dacă le 
recunoști înaintea Lui. Spune-I Lui că ai trăit fără El 
și că ai păcătuit împotriva Lui. Dacă faci aceasta cu 
sinceritate, poţi crede cu siguranţă că Isus Hristos 
a plătit și pentru vina ta, când El a murit la cruce.

Dacă accepţi prin credinţă această ofertă măreaţă, 
se deschide pentru tine calea spre cer, părtășia 
veșnică și fericită cu Dumnezeu. Viaţa ta are atunci 
un sens și o ţintă.

Dumnezeu este foarte interesat de tine. De aceea, 
El vorbește prin Scrisoarea Sa, Biblia, și către tine. 
El vrea ca tu să fii salvat și să primești adevărata 
pace. El te iubește cu sinceritate și este îngrijorat de 
starea ta.

Citește, te rog, Biblia, fără rezerve, cu o inimă 
deschisă! Răspunde-I lui Dumnezeu! Mulţumește-I în 
rugăciune că al Său Cuvânt bun a venit la tine și că 
tu l-ai acceptat! Aceasta ar fi cea mai mare bucurie 
pentru Dumnezeu!

Tot așa, va fi mai multă bucurie în cer pentru 
        un singur păcătos care se pocăiește.
                                                        Biblia – Luca 15.7
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Bucuria ta cea mai mare ar fi dacă ai putea să-I 
spui și tu lui Dumnezeu:

Ţi-am făcut cunoscut păcatul meu și nu mi-am 
ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi 
Domnului fărădelegile“. Și Tu ai iertat vina 
păcatului meu. Biblia – Psalmul 32.5

Atunci sunt valabile și pentru tine promisiunile 
veșnic adevărate ale lui Dumnezeu:

Eu le dau viaţa veșnică; nicidecum  
    nu vor pieri și nimeni nu le va smulge  
  din mâna Mea. 
                                                                                 Biblia – Ioan 10.28

Iată, Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârșitul veacului. 
                                    Biblia – Matei 28.20

Aici găsești  
„O scrisoare pentru tine“  

– și literatură creștină –  
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