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„Drept răspuns, Isus i-a zis: 
«Este scris: ʼOmul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.ʻ»” (Matei 4:4)



Cum folosea Isus Biblia?

Biblia ca autoritate

Biblia ca ghid de viaţă

Ce părţi ale Bibliei erau acceptate de Isus?

Biblia în întregimea ei

Biblia ca istorie autentică

Cum foloseau apostolii Biblia?

Biblia ca şi Cuvântul lui Dumnezeu

Biblia nu exista aşa cum o ştim noi astăzi pe timpul când Isus şi-a 
început lucrarea. Noul Testament nu fusese încă scris.

Aşadar, am putea spune că Biblia lui Isus şi a apostolilor a fost 
Vechiul Testament. Această parte a Bibliei era cunoscută atunci ca 
„Scripturile”.

Urmărind modul cum Isus şi apostolii foloseau Scripturile, vom 
încerca şi noi să înţelegem cum să folosim şi să pricepem Biblia 
astăzi.



„Este scris…” (Matei 4:4,7,10; Luca 4:4,8,12)

Isus a fost ispitit într-un mod aparte de Satana chiar înainte de a-şi începe 
lucrarea, dar El a contra atacat fiecare ispită cu un citat din Biblie:

Când a fost ispitit prin 
apetit: „omul nu trăieşte 

numai cu pâine, ci cu orice 
lucru care iese din gura 

Domnului trăieşte omul.” 
(Deut. 8:3)

Când a fost ispitit prin 
prezumare: „Să nu 
ispitiţi pe Domnul 

Dumnezeul vostru”
(Deut. 6:16)

Când a fost ispitit cu 
putere: „Să te temi de 

Domnul Dumnezeul 
tău, să-I slujeşti”

(Deut. 10:20)

Biblia reprezenta cea mai mare autoritate şi cea mai 
temeinică temelie de credinţă pentru Isus.

Îndrumările precise ale Cuvântului lui Dumnezeu 
trebuie acceptate mai presus de oricare altă opinie.



„'Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am 
venit nu să stric, ci să împlinesc.‘” (Matei 5:17)

Isus privea Scripturile ca pe un îndrumător care să ne 
ghideze în viaţa aceasta.

El nu dădea instrucţiuni noi când spunea „Dar Eu vă 
spun” (Mat. 5:22, 28, 32, 39, 44). El clarifica ceea ce au 
scris Moise şi profeţii şi explica adevăratul înţeles al 
celor scrise.

Când Isus a fost întrebat care este cea mai importantă poruncă (Matei 22:36-40), El 
a răspuns citând din nou Scripturile: Deuteronomul 6:5 şi Leviticul 19:18.

Noul Testament este o 
extensie, explicaţie şi 
împlinire a Vechiului 
Testament. Acesta 
interpretează Vechiul 
Testament în lumina 
morţii, învierii şi 
proslăvirii lui Isus.



„'Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se 
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în 
Psalmi.” ‘” (Luca 24:44)

Biblia evreiască (Vechiul Testament) are următoarea structură:

Geneza

Exodul

Leviticul

Numeri

Deuteronomul

Iosua 

Judecătorii

Samuel

Cartea Împăraţilor

Isaia

Ieremia

Ezechiel

Cei Doisprezece

Psalmii

Proverbele

Iov

Cântarea Cântărilor

Rut

Plângerile

Eclesiastul

Estera

Daniel

Ezra/Neemia

Cartea Cronicilor

Isus privea Scripturile ca fiind inspirate. El a 
priceput că acestea au autoritatea de a ne 
învăţa voia lui Dumnezeu.

Aceasta era învăţătura Lui, şi ce ne-a ordinat 
El pe noi să învăţăm pe alţii mai departe 
(Matei 28:20).
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Aparte de a considera Biblia ca fiind 
Cuvântul lui Dumnezeu şi fundaţia fiecărei 
doctrine şi învăţături despre viaţă, Isus de 
asemenea considera Biblia ca fiind o carte 
de istorie.
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El le-a pomenit 
istoriile ca pe exemple 

de urmat sau evitat, 
ca pe simboluri a ceea 

ce urma să se 
întâmple sau ca surse 

de doctrină. 

Isus a pomenit pe: Adam şi 
Eva, Abel, Noe, Sodoma şi 
Gomora, nevasta lui Lot, 
David, Solomon, Ilie, Elisei, 
Iona, Zaharia, Isaia…

El făcea referinţă la persoanele din Biblie ca la 
persoane autentice ce au trăit în locuri autentice 
şi au luat parte la întâmplări autentice.



Apostolul Pavel a personificat Biblia de parcă ar fi rostit 
cuvintele lui Dumnezeu către Faraon. Dumnezeu este 
identificat cu Scripturile aici ca şi în Galateni 3:8. 
Scriptura ESTE Cuvântul lui Dumnezeu.

Fiecare autor al Noului Testament a folosit 
Vechiul Testament ca pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ei au tratat cuvintele prorocilor ca 
atare.

Ei s-au folosit de istoriile persoanelor precum 
David, Lot şi Avraam ca surse bune pentru 
învăţături (Rom. 11:9; 2 Petru. 2:7; Iac. 2:23)

Ei au urmat exemplul lui Isus, acceptând 
Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu precum 
El a făcut. De asemenea şi noi ar trebui să 
acceptăm ÎNTREAGA Biblie ca temelie a 
credinţei şi a crezurilor noastre.



„Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile
Vechiului ca si cele ale Noului Testament. Unul

nu este complet fara celalalt. Domnul Hristos a

declarat ca adevarurile Vechiului Testament
sunt tot asa de valabile ca si cele ale Noului

Testament.

Domnul Hristos, asa cum S-a înfatisat
patriarhilor, asa cum a fost simbolizat în

serviciul jertfelor, asa cum a fost caracterizat în

Lege si cum a fost descoperit de profeti, este
bogatia Vechiului Testament. Domnul Hristos în

viata Sa, în moartea si învierea Sa, Domnul

Hristos, asa cum este El descoperit de catre
Duhul Sfânt, constituie comoara Noului

Testament. Mântuitorul nostru, stralucirea

slavei Tatalui, este atât în Vechiul cât si în Noul
Testament.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, cap. 11, p. 126)


