
CÂT DE VALOROASĂ ESTE BIBLIA? 

 

Este ea un mit din folclor? 

Este doar literatură frumoasă? 

Are ea valoare istorică? 

Sau chiar este Cuvântul inspirit al lui Dumnezeu? 

 

CÂT DE VALOROASĂ ESTE BIBLIA? 

O CARTE EXTRAORDINARĂ 

 Cea mai veche carte din lume, Biblia, este încă „cea mai bine vândută carte” 

a lumii. Tirajul ei se apropie acum de trei miliarde. Nicio altă carte, integral sau 

parţial, nu a fost tradusă în atât de multe limbi – mai mult de 1 125! Nicio altă carte 

nu a călătorit prin toată Africa, nu a atins inima Asiei, nu şi-a croit drum în insulele 

îndepărtate ale Pacificului, nu a penetrat sălbăticia îngheţată a eschimoşilor, şi în 

afară de acestea, se găseşte pe rafturile oricărei biblioteci erudite din lume. Nicio 

altă carte nu a exercitat o aşa influenţă copleşitoare asupra vieţilor, istoriei şi 

culturii a raselor întregi de oameni. 

  Valoarea istorică a Bibliei nu poate fi accentuată îndeajuns, căci nicio altă 

carte nu merge în trecut aşa de mult, şi nu dă un raport aşa de detaliat al 

evenimentelor antice. În capitolele sale de la început, scrise cu mai bine de 3 460 

de ani în urmă, ea citează o mulţime de documente scrise care datează cu sute de 

ani mai devreme, iar unele chiar mii de ani. Cu toate că există doar fragmente, sau 

posibil unul sau două manuscrise de alte cărţi de istorie antică, Biblia se poate 

lăuda că are mai mult de 14 000 de manuscrise în biblioteci acum, dintre care unele 

au fost scrise înainte de naşterea lui Cristos. 

 Ca valoare literară, oamenii de ştiinţă acordă Bibliei cel mai înalt grad ca 

fiind cea mai frumoasă literatură din lume. Ei spun că ea depăşeşte scrierile lui 

Homer, discursurile lui Cicero, poezia şi versurile lui Pindar, şi filozofia lui Platon. 



Cele mai frumoase genuri de naraţiuni, relatări istorice, documente legale, cântece, 

poezii, proverbe, retorică, predici, basme, drame şi alte forme literare, toate se 

găsesc în Biblie. Cu toate acestea, oricât de surprinzător ar părea, pentru noi, cea 

mai mare valoare a acestei cărţi nu constă în calităţile ei istorice şi literare.  

DOVADA INSPIRAŢIEI DIVINE 

 Biblia este de cea mai mare importanţă pentru oameni în această eră atomică 

pentru că ea este Cuvântul adevărului inspirat al lui Dumnezeu. Acest fapt, deşi nu 

este crezut de cei batjocoritori, poate fi dovedit fără nicio urmă de îndoială. 

Arheologia a săpat/descoperit o mulţime de monede antice, monumente şi tăbliţe 

de argilă cu inscripţii care confirmă raportul biblic al evenimentelor. Geologia şi 

descoperirile ei din depunerile de fosile şi formaţiunile de stânci au adăugat o 

abundenţă de dovezi în sprijinul raportului biblic. Şi multe alte dovezi ştiinţifice 

cunoscute omului au adăugat şi ele crezare şi veridicitate celor scrise în Biblie. 

Scriitori necreştini ai timpurilor antice - oameni ca Tacitus, Celsus, Lucian, 

Suetonius, Josephus, Pliniu cel Tânăr, etc. – confirmă multe din numele, locurile şi 

evenimentele istorice menţionate în Scripturi. Toate acestea dovedesc că Biblia nu 

este o colecţie de folclor fictiv şi poveşti mitice, ci mai degrabă este indiscutabil 

adevărată. 

 Însă Biblia este mai mult decât doar scrierile oamenilor sinceri; este mai 

mult decât o istorie precisă a evenimentelor antice. O bună parte din ea este 

profeţie, o prezicere a evenimentelor viitorului. Actualmente, nicio imaginaţie 

umană nu poate prevedea şi prezice viitorul cu vreun anumit grad de acurateţe sau 

în detalii exacte, însă Biblia poate acest lucru. Prin urmare, acest lucru furnizează 

cea mai pozitivă dovadă că Biblia a fost scrisă sub inspiraţie divină, că Autorul ei 

real este Iehova Dumnezeu, după cum este scris: „Profeţia n-a fost niciodată adusă 

prin voinţa omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, fiind purtaţi de spiritul 

sfânt”. - 2 Petru 1:21. 

 De ce ar crede cineva ca incredibil faptul că Ziditorul atomului complex şi 

Creatorul universului cosmic fără margini să poată să producă un lucru simplu cum 

este o carte? Tot ce a trebuit El să facă a fost să inspire oamenii dedicaţi şi devotaţi 

cu forţa sa activă sau spiritul sfânt, iar ei la rândul lor să scrie ceea ce a dictat 

Autorul, şi asta e ceea ce au făcut ei. În consecinţă, cu toate că aproape 40 de 



oameni diferiţi au fost folosiţi să scrie Biblia, scrierile acestor indivizi care au trăit 

de-a lungul unei perioade de 1600 de ani şi, cu câteva excepţii, necunoscându-se 

unul pe altul, sunt într-o armonie perfectă, au ţesut între ele o singură temă, şi 

declată cu o acurateţe absolută cu sute, chiar mii de ani înainte multe evenimente 

care au urmat să aibă loc mai târziu. Cu adevărat Biblia este Cuvântul singurului 

Spirit Superior, Iehova Dumnezeu, Singurul care ştie viitorul, precum şi trecutul şi 

prezentul, sfârşitul de la început.  

PĂSTRATĂ PENTRU UN SCOP 

 Dacă Iehova Dumnezeu nu ar fi fost Păstrătorul Bibliei, precum şi Autorul 

ei, ea nu ar fi rezistat niciodată până în timpul prezent. În vremurile trecute ea a 

avut mai mulţi duşmani decât prieteni. Nicio altă carte nu a suferit o aşa opoziţie 

organizată şi demonică. Nicio poveste nu este încărcată cu atât de multă groază şi 

tragedie decât cea care relatează despre lupta Bibliei de a trăi. De-a lungul 

secolelor lupta a variat, lăsând câmpul de bătaie roşu cu sângele celor care au 

apărat Biblia. 

 Şi de ce a fost păstrat acest Cuvânt scris al lui Dumnezeu până acum în ciuda 

tuturor eforturilor de a-l distruge? Răspunsul este clar: „Căci toate lucrurile ce au 

fost scrise mai înainte au fost scrise pentru instruirea noastră, pentru ca prin 

perseverenţa noastră şi prin mângâierea din Scripturi să avem speranţă”. (Romani 

15:4). Dumnezeu, în mila Sa, a considerat potrivit să păstreze experienţele acelor 

oameni din vechime astfel încât aceştia să servească „ca exemple” şi ca „avertizare 

pentru noi, peste care a sosit sfârşitul sistemelor de lucruri”. (1 Corinteni 10:11). 

Prin urmare, noi facem bine să le acordăm atenţie, deoarece este scris mai departe: 

„Toată Scriptura” este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să 

disciplineze în dreptate” pentru ca să fim „complet pregătiţi pentru orice lucrare 

bună”. (2 Timotei 3:16, 17). Nicio îndoială în privinţa aceasta, „cuvintele lui 

Iehova sunt cuvinte pure”. – Psalmul 12:6. 

 Fără Biblie omul nu ar înţelege niciodată de ce această generaţie a 

experimentat două războaie mondiale şi acum e pe punctul să se confrunte cu al 

treilea, de ce cea mai mare foamete, cele mai grave epidemii, cea mai concentrată 

distrugere prin cutremure s-au năpustit asupra acestei generaţii. Nici oamenii drepţi 

nu ar înţelege de ce Creştinătatea necredincioasă acţionează în felul în care 



acţionează. Declarând că se închină lui Dumnezeu, ea nesocoteşte Cuvântul Său, 

Biblia, ca fiind folclor sau mitologie şi o înlocuieşte cu doctrina şi filozofiile 

oamenilor. Bine descrie apostolul inspirat pe aceşti „creştini falşi” ca „iubitori de 

sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, blasfematori, neascultători de părinţi...fără 

stăpânire de sine, cruzi,... umflaţi de mândrie, mai degrabă iubitori de plăceri decât 

iubitori de Dumnezeu, având o formă de devoţiune sfântă, dar negându-i puterea”. 

– 2 Timotei 3:1-5. 

 Doar gândiţi-vă la aceasta: un pământ paradis fără infracţiuni, calamităţi, 

războaie, foamete, boli şi necaz, da, fără însăşi moartea! Aceasta este perspectiva 

glorioasă prezentată în Biblie pentru toţi iubitorii dreptăţii. Dumnezeu îşi propune 

să întemeieze un astfel de tărâm teocratic şi El chiar va face acest lucru. Cuvântul a 

ieşit din gura Lui şi se va împlini. „Cuvântul spus de Iehova rămâne pentru 

totdeauna”. (Isaia 40:8; 1 Petru 1:25). Aşadar, studiaţi acest Cuvânt al adevărului şi 

urmaţi-i sfatul şi instrucţiunile pentru ca să puteţi învăţa cum să supravieţuiţi 

sfârşitului acestei lumi rele şi să trăiţi pentru totdeauna în perfecţiunea lumii noi 

binecuvântate.  

Scripturile citate mai sus sunt din “Versiunea Standard Americană”pentru 

Scripturile Ebraice  sau “Traducerea Lumii Noi a Scripturilor Greceşti Creştine”. 

 


