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„De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, 
atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de 
la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa 
cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
care lucrează şi în voi, care credeţi.”

(1 Tesaloniceni 2:13)



Revelaţia.

Inspiraţia.

Scrierea.

Cuvântul.

Interpretarea.

„De aceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, 
ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, care lucrează şi în 
voi cari credeţi.” (1 Tesaloniceni 2:13)

Biblia a fost scrisă de oameni. Cu toate acestea, spunem că este Cuvântul lui 
Dumnezeu. De ce? Ce spune Biblia despre sine?

Care a fost procesul prin care a fost scrisă? Ţinând cont de aceste informaţii, 
cum ar trebui să o interpretăm?



Autorii biblici ne asigură că au scris „ce zice Duhul”, şi nu propriile 
lor gânduri (Apocalipsa 2:7).

Ei sunt mijlocul prin care Dumnezeu îşi face cunoscute 
planurile pentru noi (Amos 3:7). Dumnezeu ni se descoperă 
prin scrierile biblice.

Sfaturile şi instrucţiunile date în 
Biblie sunt de origine divină şi, prin 
urmare, de încredere şi veridice.

Biblia este „insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în neprihănire” (2 
Timotei 3:16).

Citind Biblia învăţăm să trăim aşa cum 
Dumnezeu doreşte să o facem.



Faptul că Duhul Sfânt a inspirat autorii biblici este un motiv 
pentru care există o armonie perfectă a gândurilor de la 
Geneza la Apocalipsa. 

Dar modul în care aceştia au fost inspiraţi nu e totdeauna acelaşi:

Acest aspect face din Biblie o carte variată, în care fiecare autor exprimă 
adevărul divin într-o manieră diferită. 



„Scripturile au fost date 

oamenilor, nu ca un lanţ continuu 

de declaraţii neîntreupte, ci ca 

parte după parte de generaţii 

succesive, pe măsură ce 

Dumnezeu, în providenţa Sa vedea 

oportunitatea adecvată pentru a 

impresiona oamenii din timpuri şi 

locuri diferite. Oamenii au scris pe 

măsură ce au fost inspiraţi de 

Duhul Sânt.”

E.G.W. (Mărturii selective, vol. 1, pag. 22)



De ce a dorit Dumnezeu să fie scrise 
cuvintele Sale? Ce avantaj au cuvintele 
dacă rămân înregistrate în scris?

Ceea ce se citeşte se uită mai greu.

Poate fi recitit şi memorat.

Poate fi păstrat.

Poate fi copiat de mai multe ori.

Este accesibil mai multor persoane.

Poate fi citit de la distanţe foarte mari.

Durează în timp deoarece poate fi citit de 
generaţiile viitoare.

Chiar şi cei care nu ştiu să citească pot fi 
beneficiari atunci când altcineva citeşte cu 
voce tare.

Mulţumită iniţiativei divine de a 
lăsa în scris voia Sa, azi putem să o 
cunoaştem şi să o împlinim. 



Ioan ni-L prezintă pe Isus drept Cuvântul 
Întrupat de Dumnezeu. Acest aspect creează 
o paralelă între El şi Biblie.

Bineînţeles, există şi diferenţe. Biblia nu este încarnarea 
lui Dumnezeu, nici nu poate primi închinarea noastră, ci 
ea dă mărturie despre Isus (Ioan 5:39).

Ambii au origini supranaturale.

Ambii combină divinul cu umanul.

Lucrarea amândurora priveşte întreaga 
omenire.

Ambii au apărut într-un moment specific şi 
într-o cultură determinată, însă lucrarea lor 
nu este condiţionată de timp sau loc. 

Ambii coboară la nivelul omului pentru a fi 
mai clar înţeleşi.



Biblia nu poate fi studiată sau interpretată aşa cum o facem 
cu orice altă carte.

Alta Crítica (cercetătorii critici ai Bibliei), de exemplu, au 
încercat să interpreteze Biblia folosind parametri lingvistici, 
şi înlăturându-i orice element supranatural. 

Totuşi, cum ar trebui să interpretăm Biblia?

Înainte de toate trebuie să ne apropiem de ea ca de: 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta avem nevoie de 
credinţă (Evrei 11:6).

Trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt, care 
a inspirat autorii, să ne inspire şi pe 
noi atunci când citim.

Pentru aceasta, lectura Bibliei trebuie 
să fie întotdeauna precedată de 
rugăciune, solicitând inspiraţia 
Duhului Sfânt pentru o corectă 
înţelegere.



„Sfintele Scripturi, Vechiul şi Noul Testament,

constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dat prin

inspiraţie divină, prin mijlocirea oamenilor sfinţi ai

lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris când erau

conduşi de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt,

Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa

necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi sunt

descoperirea infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt

standardul caracterului, testul experienţei,

descoperirea cu autoritate a doctrinelor şi

raportul demn de încredere al acţiunilor lui

Dumnezeu în istorie (2 Petru 1:20.21; 2 Timotei

3:16.17; Psalmii 119:105; Proverbe 30:5.6; Isaia

8:20; Ioan 17:17; 1 Tesaloniceni 2:13; Evrei 4:12).”

PUNCTELE FUNDAMENTALE DE CREDINŢĂ ALE 
ADVENTIŞTILOR DE ZIUA A ŞAPTEA



„Cunoaşterea adevărului 

nu depinde atât de puterea 

intelectului cât de curăţia 

scopului şi de simplitatea 

unei credinţe pline de zel şi 

consacrate Domnului. 

Îngerii Domnului se alătură 

acelora care cu o inimă 

plină de umilinţă caută 

călăuzirea divină. Duhul 

Sfânt este dat ca să le 

deschidă bogăţia comorilor 

adevărului.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 59)


