#1
Găsirea păcii prin intermediul Bibliei
Biblia este o carte remarcabilă. Este cea mai bine vândută carte din lume. A fost scrisă
pe o perioadă de 1500 de ani, de către peste 40 de autori diferiți. Este alcătuită din 66 de cărți
și autenticitatea ei că este cuvântul lui Dumnezeu poate fi susținută în trei moduri diferite.
Arheologic: Au fost făcute multe descoperiri arheologice care validează Biblia. De exemplu,
în 1947, un băiat pastor a găsit hârtii de pergament originale ce cuprindeau părți din întreg
Vechiul Testament (cu excepția cărții Estera) în interiorul unor vase de lut vechi, ascunse întro peșteră din Orientul Mijlociu. Acestea se numesc Manuscrisele de la Marea Moartă. În 1990,
arheologii au descoperit mormântul lui Caiafa, marele preot care l-a condamnat pe Isus la cruce.
Babilonul, acel oraș antic despre care Biblia vorbește adesea în Vechiul Testament, a fost
descoperit cu ani în urmă în Iraq. Actualmente, o parte din poarta originală din față a orașului,
se află în Muzeul Oriental din Chicago.
Profetic: Până acum, fiecare predicție făcută vreodată în Biblie, s-a adeverit. Daniel, capitolul
2, a indentificat în mod specific ce națiuni vor conduce lumea pînă la venirea lui Hristos, iar
istoria confirmă aceste națiuni dominante.
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Babilon
Medo-Persia

605 î.H. – 539 î.H.
539 î.H. – 331 î.H.
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Grecia
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331 î.H. – 168 î.H.
168 î.H. – 476 d.H.

Regele Nebucadnețar
Regele Darius a atacat în
timpul sărbătorii
Alexandru cel Mare
Stăpânea când Isus era pe
pământ

Transformativ: Însăși Biblia declară de peste 3000 de ori că este inspirată de Dumnezeu. Și
poate că cea mai mare dovadă este felul în care Biblia schimbă vieți.

1. Care este scopul întregii Scripturii?
Ioan 5:39; Ioan 15:15; Exod 33:11; Iacov 2:23; Ieremia 9:23, 24; Fil. 03:10
____________________________________________________________

Pe măsură ce cunoaștem Biblia, realizăm că există reguli ce trebuie să le urmăm când
studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Iată trei dintre ele:
2. Rugați-vă pentru înțelepciune. Ioan 16:13; 1 Cor. 02:14
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Notă: “Lucrurile spirituale sunt deslușite în mod spiritual.” Fără Duhul Sfânt care să
ne ghideze, suntem la fel de incapabili să discernem sensul Scripturilor, așa cum o
persoană este incapabilă să înțeleagă o limbă străină fără să fie ajutată de un
translator. Rugați-vă și cereți Duhului Sfânt să vă ofere înțelegere și veți găsi un sens
amplu, peste așteptările voastre.
3. Comparați pasaje bilbice importante. Luca 24: 25-27 ________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Notă: Isus ne-a dat un exemplu atunci când le-a oferit ucenicilor un studiu biblic și “Lea explicat tot ce era scris în Scriptură cu privire la El Însuși.” Asemenea unui puzzle,
noi trebuie ca mai întâi să potrivim toate piesele pentru a putea vedea întreaga imagine.
Trebuie să citim tot ce are Biblia de spus despre orice subiect, nu doar câteva versete
ici și colo.
4. O minte deschisă și dorința de a asculta. Ieremia 29:13
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Notă: Dumnezeu nu Se va descoperi celor care citesc Biblia doar pentru a demonstra
un punct de vedere sau celor care o fac doar dintr-o simplă curiozitate. Îl vom găsi
atunci când Îl vom căuta cu sinceritate și pentru a cunoaște voia Lui.

Câți dintre noi suntem cu adevărat mulțumiți de viață? Încă de când ne naștem
suntem nemulțumiți. Există în noi toți o dorință pentru ceva mai mult...
“Există un vid în formă de Dumnezeu în inima fiecărui om, pe care numai Dumnezeu Îl
poate umple prin Fiul Său, Isus Hristos.” – Blaise Pascal

“Dumnezeu ne-a făcut, ne-a inventat precum un om care inventează un motor. O mașină
este făcută să meargă pe benzină și nu ar funcționa bine cu nimic altceva. Dumnezeu a
proiectat mașina omenească să funcționeze bazându-se pe El. El Însuși este
combustibilul pe care spiritele noastre au fost concepute să-L consume. Nu există altul.
Dumnezeu nu poate oferi fericire și pace departe de El.” – C. S. Lewis “Creștinism.
Pur și simplu”, pag. 90.
Fiecare dintre noi este născut cu un gol în inimă. Încercăm să umplem acest loc din
viața noastră cu multe lucruri diferite: bani, relații, putere, alcool, materialism.
Dar realizăm curând că aceste lucruri nu ne completează. Este ca și cum am
încerca să împingem un cui pătrat într-un spațiu rotund. Nu se va potrivi

niciodată! Singurul lucru ce ne va satisface cu adevărat este o relație specială cu
Dumnezeul universului. Nimic altceva!

5. Ce le promite Isus tuturor celor care vor veni la El?
Matei 11:28-30 ________________________________________________________
6. Ce dorește Isus să ne ofere?
Ioan 14:27 ____________________________________________________________
7. Ce vrea Isus să facem?
Fil. 4:6-7 _____________________________________________________________
8. Cum ne dă Isus pacea Sa?
Col. 1:20 _____________________________________________________________
9. De ce este Isus atât de important? Ioan 3:16-18; 6:40; Ioan 11: 25,26; 20:31
_____________________________________________________________________

Mântuirea nu este un lucru ce trebuie obținut. Mântuirea este o Persoană!!! Și
odată ce Îl vei întâlni, nimic nu se va schimba... CU EXCEPȚIA ÎNTREGII TALE
VIEȚI!!
Din acest motiv, ne vom petrece următoarele câteva lecții încercând să-L
cunoaștem mai bine.

RĂSPUNS CHEIE PENTRU LECȚIA #1
Î. 1 – Scopul Scripturilor este să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca pe un prieten.
Î. 2 - Rugați-vă și cereți Duhului Sfânt să vă ghideze înainte de a citi Biblia.
Î. 3 – Citiți tot ce are Biblia de spus despre orice subiect.
Î. 4 - Aveți o inimă sinceră și deschisă!
Î. 5 – Odihnă.
Î. 6 – Pacea Sa.
Î. 7 – Să ne rugăm și să-I spunem Lui îngrijorările noastre.
Î. 8 – Prin moartea Sa pe cruce.
Î. 9 - Mântuirea vine numai prin Isus Hristos.

