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Un istoric agnostic demonstrează existenţa lui Isus

Cartea scrisă de istoricul american Bart D. Ehrman 
se numeşte „Isus a existat cu adevărat?” („Did Jesus really 
exist?") şi are 3 părţi. Prima parte cuprinde dovezi istorice 
ale existenţei lui Isus Hristos, a doua parte demontează 
cele mai multe dintre argumentele misticilor care afirmă că 
Isus nu a existat, iar a treia parte creionează portretul 
persoanei istorice Isus Hristos.
 Ehrman declară că argumentele misticilor sunt plauzibile, 
dar reuşeşte să aducă contra-argumente. Ehrman admite 
că Isus nu a fost menţionat în sursele istorice romane ale 
vremii, dar el argumentează că nici persoane mai 
importante, cum este Pilat din Pont, nu apar. Astfel, acesta 
ar putea constitui cu greu un argument împotriva 
existenţei Sale. 
 Cu privire la sursele creştine în care este prezentat Isus şi 
în care este relatată viaţa Sa, misticii susţin că evangheliile 
au fost scrise la mult timp după moartea lui Isus şi că alte 
cărţi ale Noului Testament au fost scrise de oameni care nu 
L-au cunoscut pe Isus personal. 

 Ehrman răspunde acestei afirmaţii cu faptul că apostolul Pavel îl cunoştea pe fratele lui 
Isus, Iacov, şi pe cel mai apropiat ucenic al Lui, Petru. „Dacă Isus nu ar fi existat, s-ar 
înțelege că fratele Său ar şti lucrul acesta, nu? Cred că însăşi existenţa lui Pavel este un 
argument pentru existenţa lui Isus", a declarat Ehrman pentru National Public Radio. 
 La argumentul că Isus ar fi fost copiat după zeii păgâni ai vremii, istoricul răspunde cu 
faptul că nu există dovezi că alţi zei ar fi fost născuţi din fecioară, că au murit ca să 
mântuiască lumea de păcat sau că au fost înviaţi din morţi.  
  Ultimul şi cel mai important argument pe care îl aduce istoricul este acela al 

caracterului lui Isus: „Era de aşteptat ca Mesia să-şi 
înfrângă duşmanii - şi dacă inventezi un Mesia, ai face unul 
puternic. Nu cred că ai inventa un Mesia care este umilit, 
torturat şi ucis de duşmanii Săi", a afirmat Ehrman pentru 
Fall from Grace.  
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Așteptarea  a fost teribilă. Nu a fost ușor 
pentru ucenici. Marcu surprinde acest aspect în 
capitolul 16:1,2:  A trecut o noapte întreagă, 
amară, fără somn, cu multe lacrimi… În timpul 
Sabatului nu se putea face nimic, pentru că era 
interzis de Lege. 

Ce puteau să facă era doar să aștepte 
până ce a trecut. Dis de dimineață, pe când 
răsărea soarele, în jurul orei 6, femeile s-au dus 
la mormânt. Pe drum, un gând le preocupa 
mintea: “Cine ne va prăvăli piatra?”. Puterea lor 

nu era suficient de mare să poată rostogoli piatra de la intrarea în mormânt. Îngrijorarea  
lor cea mare  a fost cauzată de această situaţie: piatra din faţa mormântului. De atâtea ori și 
noi, asemenea femeilor, suntem preocupați de lucrurile stridente, care de fapt sunt lucruri 
neînsemnate. Privim la pietre, în timp ce munții problemelor sunt mutate de ISUS…

Femeile de atunci erau obişnuite cu ritualul morţii, cu însăşi moartea - eveniment 
real şi iminent. După ce trupul Domnului Isus a fost îngropat, acest ritual a fost reluat: ele s-
au pregătit pentru trupul mort, cunoșteau  mormântul, știau drumul, şi-au  luat cele 
necesare  pentru ungerea trupului. Ajungând la mormânt, aşteptarea lor era ca după acea 
piatră mare să găsească trupul mort al Domnului Isus. Însă surpriză...

Acolo, în fața mormântului gol, femeile au fost  PĂRTAŞE  LA MESAJUL VIEȚII. 
Piatra era dată la o parte şi un înger al Domnului le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe 
Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici”. Această mărturie a adus 
speranță și viață: piatra fusese dată la o parte, Domnul Isus a înviat! Nu este o exagerare 
romantică sau religiosă: moartea fusese înfrântă! Femeile au fost chemate apoi să ducă mai 
departe acest mesaj al vieții: Hristos nu mai este aici… Hristos a înviat!

Ce  s-a întâmplat acolo a fost o MINUNE DINCOLO DE ÎNCHIPUIREA 
OMULUI… Învierea lui Isus este pe departe cel mai neobişnuit eveniment din univers, asta 
chiar dacă Biblia vorbește și de alte învieri, însă nici una nu poate fi comparată cu învierea 
Mântuitorului. Nici chiar apropiații Domnului nu s-au așteptat la acest lucru: REACȚIA  a 
fost SPAIMA, RĂSPUNSUL, FUGA (ucenicii fugind din Ierusalim la Emaus), iar  
REZULTATUL- RÂSUL ucenicilor.

Dragii mei, acum la sărbătoare,  să nu mai privim la pietre, ci să privim dincolo de 
ele, la PUTEREA lui Dumnezeu de a ne scoate biruitori din încercări şi de a ne face părtaşi la 
o viaţă de biruinţă. 
Tuturor vă urăm și vă dorim binecuvântare și prosperitate, bucurie și putere. 
Hristos a înviat!

A apărut

Foaia Bisericii cu numărul

Mulțumim cititorilor și colaboratorilor noștrii !
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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Una din definiţiile pe care o dă Dicţionarul Explicativ al Limbii Române educaţiei este următoarea: 
„bună creştere, bună cuviinţă”. Acest lucru ne ajută să înţelegem că, pe lângă aspectele negative ale 
educaţiei, există şi aspecte pozitive. Dumnezeu să dea înţelepciune şi călăuzire părinţilor şi dascălilor 
să le aleagă pe cele din urmă: cele pozitive!

Aduc în atenţia cititorilor un asemenea exemplu pozitiv.
La Liceul St. Marry, din Morris, Minnesota, una din profesoarele de acolo a făcut un lucru 

extraordinar, care a marcat  viaţa elevilor săi. Într-un sfârşit de săptămână, a provocat elevii să  scrie 
numele tuturor colegilor de clasă pe bileţele, apoi să noteze în dreptul numelor calităţile acelor copii. 
După acest exerciţiu, a strâns toate bileţelele şi, în timpul weekend-ului, a făcut câte o listă separată 
pentru fiecare elev: a notat toate lucrurile bune pe care le spuseseră toţi colegii despre el. Luni, fiecare 
copil şi-a primit foaia corespunzătoare.

În acest timp, au început să discute între ei: „N-am crezut niciodată că cineva ar putea 
aprecia lucrul acesta!..N-am ştiut că ceilalţi mă plac aşa de mult!”. Se pare că acest exerciţiu a fost un 
real succes, cu toate că nu a fost dezbătut în clasă. Copiii s-au simţit valorizaţi şi mai încrezători în 
sine.

Întâmplarea spune că mai apoi, câţiva ani mai târziu, unul din acei elevi, pe nume Mark 
Eklund, a fost ucis în Vietnam. Corpul său neînsufleţit a fost dus acasă, în Minnesota, pentru a fi 
înmormântat. La ceremonia funerară, au participat majoritatea foştilor colegi de clasă şi fosta 
profesoară de matematică. După serviciu de înmormântare, tatăl băiatului a spus profesoarei:

„Vreau să vă arăt ceva!...Asta a fost găsită asupra lui Mark când a fost ucis. Ne-am gândit că 
s-ar putea să o recunoaşteţi.”  Era vorba despre o bucată de hârtie, care părea a fi împăturită şi 
despăturită de multe ori, semn că fusese citită de foarte multe ori. Profesoara a recunoscut lista 
însuşirilor pe care colegii le văzuseră în persoana lui Mark. Mama acestui tânăr a spus:

„Vă mulţumesc mult. După cum vedeţi, fiul nostru preţuia nespus hârtia asta.” 
Surprinzător, ceilalţi colegi ai lui Mark au recunoscut că-şi păstrau şi ei hârtia cu pricina  şi o citeau 
adesea, iar unii dintre ei o purtau mereu cu ei. Se pare că această hârtie era un cadou nepreţuit, pe care 
îl primiseră odinioară de la profesoara de matematică. 

Poate noi nu am avut ocazia să trecem printr-o asemenea situaţie. Însă, nici nu este târziu să 
învăţăm din acest exemplu să-i preţuim pe cei din jurul nostru şi să ne exprimăm admiraţia şi 
aprecierea.

Dacă faceţi  parte dintr-o biserică, preţuiţi-vă păstorul şi învăţătorul, fraţii şi surorile, 
..Dumnezeu lucrează prin ei pentru noi; dacă aveţi colegi, vecini, rude, arătaţi-le dragostea lui 
Dumnezeu prin vieţile voastre; dacă mai aveţi părinţi, iubiţi-i şi respectaţi-i cum se cuvine.
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Fratele Gutuie Marian și familia sa;
2. Sora Hadade Lidia și familia sa;
3. Familia Herțanu Marius;
4. Familia Hîrtie Filaret;
5. Sora Ianculov Simona şi familia sa;
6. Sora Ianici Drăghița şi familia sa;
7. Familia Iasz Tibi şi familia sa.

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

ISAIA

1.[Isaia 6:1,8] Isaia a fost însărcinat să 
transmită Iudei mesajul Domnului la sfârşitul 
domniei cărui  rege?
a) Ahaz;
b) Ozia/Uzia; 
c) Ezechia.
2.[Isaia 6:6-7] Cine a luat din templu un 
cărbune aprins pentru a curăţa buzele lui 
Isaia? 
a) Marele preot; 
b) un serafim;
c) regele Ozia/Uzia.
3.[Isaia 6:12-13] Când Dumnezeu l-a trimis pe 
Isaia să profeţească i-a spus că ţara va fi 
pustiită. Ce procent din popor va rămâne?
a) o treime; 
b) o pătrime; 
c) o zecime.
4.[Isaia 8:3] Ce profet a pus unui fiu numele de 
Maher-Şalal-Haş-Baz? 
a) Osea/Hosea; 
b) Isaia; 
c) Ioel.
5.[Isaia 9:6] Ce a prezis Isaia că va fi pe 
umărul Copilului numit Minunat, Sfătuitor, 
Dumnezeu Tare, Tată Etern, Prinţul Păcii? 
a) povara păcatelor;
b) domnia;
c) bolile oamenilor.
6.[Isaia 11:9] Ce a spus Isaia că va umple 
pământul cum acoperă apele fundul mării cînd 
va domni Mesia?
a) cunoştinţa Domnului;
b) bucuria şi lauda Domnului;
c) leşurile duşmanilor lui Dumnezeu.

7.[Isaia 20:1] Sargon era: 
a) regele Egiptului; 
b) regele Asiriei;
c) general asirian.
8.[Isaia 36:6] Ce naţiune este descrisă ca o trestie 
frântă care va străpunge mâna celui ce se va sprijini 
de ea?
a) Israel; 
b) Asiria; 
c) Egipt.
9.[Isaia 38:5] Câţi ani a adăugat Domnul la viaţa lui 
Ezechia ca răspuns la rugăciunea lui? 
a) cinci; 
b) zece;
c) cincisprezece.
10.[Isaia 39:1] Cine era regele Babilonului care a 
trimis scrisori şi cadou de felicitare când regele 
Ezechia s-a însănătoşit?  
a) Nebucadneţar; 
b) Merodac-Baladan;
c) Belşaţar.
11.[Isaia 40:6] Orice făptură este ca: 
a) ţărâna; 
b) floarea;
c) iarba.
12.[Isaia 53:5] Prin ce a spus Isaia că Servitorul sau 
Robul suferind îi va vindeca pe păcătoşi? 
a) prin punerea mâinilor;
b) prin rănile Sale cauzate de bici;
c) prin învierea dintre cei morţi.

Răspunsuri Cântarea Cântărilor:
1.c; 2.c; 3.b; 4.b; 5.c; 6.c; 7.a; 8.c; 9.c; 10.a; 11.b.

“Părinţii tăi doresc să-i ţii aproape
de sufletul tău cât ei mai trăiesc,
căci tu nu ştii că-n taină ei veghează
şi-n duhul lor la tine se gândesc.
M-ai poţi să dai şi-azi florile iubirii
părinţilor în casa ce-ai crescut,
nu la mormânt le trebuie trandafirii,
ci în căsuţa în care te-ai născut.”

http://www.facebook.com/izvorul.vietii

...urmărește-ne și pe facebook
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