
Rezumatul Studiului 3 - Isus, apostolii şi Biblia

A Cum folosea Isus Biblia?
 Biblia ca autoritate

— 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:
(1) Când a fost ispitit prin apetit: Deuteronom 8:3
(2) Când a fost ispitit prin prezumare : Deuteronom 6:16
(3) Când a fost ispitit de putere: Deut. 10:20

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

 Biblia ca ghid de viaţă
— 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.
B Ce părţi ale Bibliei erau acceptate de Isus?

 Biblia în întregimea ei
— 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).
 Biblia ca istorie autentică

— 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.

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

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

— 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.

C Cum foloseau apostolii Biblia?
 Biblia ca şi Cuvântul lui Dumnezeu

— În Romani 9:17, 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.
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