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Psalmul 19:1-3

Romani 1:20

„În adevăr, însuşirile nevăzute
ale Lui, puterea Lui veşnică şi
dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te
uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că
nu se pot dezvinovăţi.”
Știința înseamnă cunoaștere, iar adevărata știință este
întotdeauna de-acord cu dovezile observabile. Cercetările
științifice continuă să ne descopere minunile și misterele
Universului nostru. Interesant, există o carte care a anticipat
multe dintre aceste realități științifice. Cartea aceasta este Biblia.
Această broșură prezintă 101 adevăruri științifice găsite în
Scriptură. Multe dintre aceste adevăruri au fost scrise cu
secole înainte de a fi descoperite. Previziunile din domeniul
științei, găsite doar în Biblie, sunt o parte în plus la dovada
că Biblia este cu adevărat Cuvântul inspirat al Creatorului.
Ce impact are acest fapt asupra ta? Următoarele pagini oferă
răspunsul – trebuie să le citești cu atenție.

3

Adevaruri si, dovezi
ale stiintei
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Ieremia 10:12

„Dar El a făcut pământul prin
puterea Lui, a întemeiat lumea
prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.”
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Cerurile spun slava lui
Dumnezeu, şi întinderea
lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest
lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta fără
vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit”

(
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Pământul plutește liber în spațiu (Iov 26:7), susținut doar
de gravitație. În timp ce alte surse au declarat că Pământul
este așezat pe spatele unui elefant sau al unei țestoase, sau că
a fost ținut de Atlas, doar Biblia conține ceea ce știm că este
adevărat - „El spânzură pământul pe nimic.”

2

Creația este formată din particule imperceptibile pentru
ochii noștri (Evrei 11:3). Abia în secolul al XIX – lea s-a
descoperit că toată materia vizibilă este formată din elemente
invizibile.

3

Biblia specifică dimensiunile perfecte pentru stabilitatea
unei nave pe apă (Geneza 6:15). Astăzi constructorii de
nave sunt foarte conștienți de faptul că dimensiunea ideală
pentru stabilitatea navei este o lungime de șase ori mai mare
decât lățimea. Rețineți că, în urmă cu 4.500 de ani, Dumnezeu
i-a spus lui Noe dimensiunile ideale pentru corabie.

4

Când avem de-a face cu diferite boli, hainele și trupul
trebuie spălate sub apă curgătoare (Levitic 15:13). Timp
de secole, oamenii s-au spălat în mod naiv în apă stătătoare.
Astăzi recunoaștem nevoia de a ne spăla și a îndepărta
microbii cu apă proaspătă.

5

Înființarea industriei de salubrizare (Deuteronom 23:12
– 13). În urmă cu aproape 3.500 de ani, Dumnezeu a
poruncit poporului Său să-și facă un loc în afara taberei unde să
îşi facă nevoile. Fiecare trebuia să ducă o lopată cu care să sape
o groapă (latrină) și să-și acopere deșeurile. În Primul Război
Mondial, mai mulți soldați au murit din cauza bolilor, decât
din cauza războiului, pentru că nu au izolat deșeurile umane.

6

Oceanele conțin izvoare (Iov 38:16). Oceanul este foarte
adânc. Fundul oceanului este aproape în totalitate în
întuneric, iar presiunea acolo este imensă. Ar fi fost imposibil

8

Înțelegerea bucuriei și veseliei (Faptele Apostolilor
14:17). Evoluția nu poate explica emoțiile. Materia și
energia nu simt. Scriptura explică faptul că Dumnezeu pune
bucuria în inimile noastre (Psalmul 4:7), iar bucuria finală se
află doar în prezența Creatorului nostru - „înaintea feței Tale
sunt bucurii nespuse.” (Psalmul 16:11)

9

Sângele este sursa vieții și a sănătății (Levitic 17:11; 14).
Până acum 120 de ani, oamenii bolnavi „sângerau”, mulți
murind din această cauză (de exemplu, George Washington).
Astăzi știm că sângele sănătos este necesar pentru a aduce
nutrienții dătători de viață în fiecare celulă din organism.
Dumnezeu a declarat că „viața trupului este în sânge”, cu mult
înainte ca știința să-i înțeleagă funcția.

10

Biblia spune că Dumnezeu a creat viața sub diferite
specii (Geneza 1:24). Faptul că Dumnezeu deosebește
speciile intră în acord cu ceea ce au observat oamenii de știință
– și anume că există limite genetice la nivel orizontal, pe care
viața nu le poate varia. Viața produce după felul propriu.
Câinii produc câini, pisicile produc pisici, trandafirii produc
trandafiri. Niciodată nu am asistat la vreun fel de schimbare a
unei specii într-o altă specie, așa cum susține evoluția. Există,
într-adevăr, limite naturale față de schimbările biologice.

5
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7

Există munți la baza adâncului oceanelor (Iona 2:5 – 6).
Abia în ultimul secol am descoperit că există munți înalți
și rigole adânci în adâncurile mării.

pagina

1 01

ca Iov să exploreze „izvoarele mării.” Până recent s-a crezut
că oceanele erau alimentate doar de râuri și ploi. Totuși,
în anii ´70, cu ajutorul submarinelor de cercetare la mare
adâncime, create să reziste presiunii de 41368543.75 Pascali,
oceanografii au descoperit izvoare pe fundul oceanelor!
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11

Înțelegerea comportamentului nobil (Ioan 15:13; Romani
5:7 – 8). Biblia și istoria ne descoperă că nenumărați
oameni s-au pus în pericol sau chiar și-au dat viața pentru
alții. Această realitate este complet în contradicție cu teoria lui
Darwin despre supraviețuirea celui ce se adaptează mai ușor.

12

Rezolvarea dilemei „oul sau găina” (Geneza 1:20 – 22).
Care a fost primul, găina sau oul? Această întrebare i-a
afectat pe filosofi timp de secole. Biblia declară că Dumnezeu
a creat păsările cu capacitatea de a se reproduce după soiul lor.
Așadar, mai întâi a fost creată găina cu capacitatea de a face ouă!
Totuși, evoluția nu are nicio soluție pentru această dilemă.

13

Proteinele sau ADN-ul? (Apocalipsa 4:11). Pentru
evoluționiști, dilema oului și a găinii este mult mai
profundă. Găinile sunt alcătuite din proteine. Codul pentru
fiecare proteină este în sistemul ADN / ARN. Cu toate
acestea, proteinele sunt necesare pentru fabricarea ADN-ului.
Așadar, care a fost întâi: proteinele sau ADN-ul? SINGURA
explicație este aceea că au fost create împreună.

14

Corpurile noastre sunt formate din țărâna pământului
(Geneza 2:7; 3:19). Oamenii de știință au descoperit
că organismul uman este format din aproximativ 28 de
oligoelemente fundamentale – toate acestea găsindu-se în
pământ.

15

Stabilirea primei legi a termodinamicii (Geneza 2:1 –
2). Prima lege spune astfel: Cantitatea totală de energie
și materie din Univers este o constantă. O formă de energie
sau materie poate fi transformată într-o altă formă, dar
cantitatea totală rămâne întotdeauna aceeași. Așadar, creația
este terminată, exact așa cum a spus Dumnezeu în Geneza.

16

18

Pământul este o sferă (Isaia 40:22). La vremea la care
mulți au crezut că Pământul era plat, Biblia ne-a spus că
Pământul are o formă sferică.

19

Scriptura (Luca17:34 – 36) vorbește despre un Pământ
care se rotește (sferic). Isus a spus că la întoarcerea Sa,
unii vor dormi noaptea, în timp ce alții vor munci în timpul
zilei la activitățile de pe câmp. Lucrul acesta este o indicație
clară a unui Pământ care se rotește, ziua și noaptea apărând în
mod simultan.

20

Explicarea originii curcubeului (Geneza 9:13 – 16).
Înainte de potop, pe pământ a existat un mediu
diferit (Geneza 2:5 – 6). După potop, Dumnezeu Și-a așezat
curcubeul „în nor” ca un semn al faptului că nu va mai judeca
niciodată pământul prin apă. Meteorologii înțeleg acum că
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Universul a avut un început (Geneza 1:1; Evrei 1:10
– 12). Începând cu studiile lui Albert Einstein de la
începutul anilor ´90 și continuând până în zilele noastre,
știința a confirmat punctul de vedere biblic, care spune că
Universul a avut un început. Când a fost scrisă Biblia, cei mai
mulți credeau că Universul este etern. Știința le-a dovedit că
au greșit, iar Biblia este corectă.
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Primele trei versete din Geneza exprimă cu exactitate
toate aspectele cunoscute ale creației (Geneza 1:1 – 3).
Știința explică Universul în termeni precum „timp, spațiu,
materie și energie”. În primul capitol din Geneza citim:
„La început (timp), Dumnezeu a creat cerurile (spațiu) şi
pământul (materia). Pământul era fără formă şi gol; peste faţa
adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste
întinderea apelor. Atunci Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”
(energie); şi a fost lumină.” Nicio altă relatare despre creație
nu este de-acord cu dovezile observabile.

(

un curcubeu se formează atunci când Soarele strălucește prin
picăturile de apă – care acționează ca o prismă – separând
lumina albă și difuzând-o în spectrul ei de culoare.

pagina

8

1 01
Adevaruri si, dovezi
ale stiintei
, ,
(

21

Lumina poate fi împrăștiată (Iov 38:24). Sir Isaac
Newton a studiat lumina și a descoperit că lumina albă
este formată din șapte culori, care pot fi „despărțite” și apoi
recombinate. Știința a confirmat acest fapt cu patru secole în
urmă – Dumnezeu a declarat asta în urmă cu patru milenii!

22

Anticiparea curenților oceanici (Psalmul 8:8). În urmă
cu 3.000 de ani Biblia a descris „cărările mărilor”. În
secolul al XIX-lea, Matthew Maury – părintele Oceanografiei
– după ce a citit Psalmul 8, a cercetat și a descoperit curenții
oceanici care urmează diferite căi de-a lungul mărilor!
Folosind datele lui Maury, navigatorii marini au redus deatunci cu multe zile timpul necesar traversării mărilor.

23

Promiscuitatea sexuală este periculoasă pentru
sănătate (1 Corinteni 6:18; Romani 1:27). Biblia
avertizează că „cine curvește păcătuiește împotriva trupului
său”, și că cei care comit păcatul homosexualității „vor primi
în ei înșiși” pedeapsa pentru gravitatea acestui fapt. Multe
informații confirmă acum că orice relație sexuală în afara
căsătoriei nu este sănătoasă.

24

Explicarea reproducerii (Geneza 1:27 – 28; 2:24; Marcu
10:6 – 8). În timp ce evoluția nu are niciun mecanism de
explicare a modului cum au evoluat, în același timp, organele
de reproducere masculine și feminine, Biblia spune că, de la
început, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască
pentru a propaga rasa umană și speciile de animale.

25

Număr incalculabil de stele (Ieremia 33:22). Într-o
vreme când mai puțin de 5.000 de stele erau vizibile

27

Biblia compară numărul stelelor cu numărul
particulelor de nisip de pe malul mării (Geneza 22:17;
Evrei 11:12). Uimitor, estimările la scară largă ale numărului
de particule de nisip sunt comparabile cu numărul estimat de
stele din Univers.

28

Respingerea Creatorului duce la depravare morală
(Romani 1:20 – 32). Biblia ne avertizează că, atunci
când omenirea respinge dovada copleșitoare a existenței
unui Creator, rezultatul va fi fărădelegea. De vreme ce teoria
evoluției a cuprins Pământul, avortul, pornografia, genocidul,
etc., toate s-au înmulțit brusc.

29

Faptul că Dumnezeu a inundat o dată pământul
(potopul lui Noe) este un adevăr care va fi negat (2
Petru 3:5 – 6). Există o mulțime de dovezi de fosile care
să dovedească acest fapt, totuși, este categoric ignorat de
majoritatea lumii științifice, deoarece este vorba de judecata
lui Dumnezeu asupra răutății omului.

9
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Numărul stelelor, deși foarte mare, este finit (Isaia
40:26). Deși omul nu poate să calculeze numărul
exact de stele, cunoaștem acum că numărul acestora este finit.
Bineînțeles că Dumnezeu a știut acest lucru - „El socoteşte
numărul stelelor şi le dă nume la toate” (Psalmul 147:4). Ce
Dumnezeu minunat!
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ochiului uman, Dumnezeu a declarat că stelele cerului nu se
pot număra. Abia din secolul al XVII-lea Galileo a putut să vadă
cu noul său telescop o bucățică din imensitatea Universului
nostru. Astăzi, astronomii estimează că există zece mii de
miliarde de trilioane de stele – aceasta înseamnă 1 urmat de 25
de zerouri!. Totuși, așa cum ne spune Biblia, oamenii de știință
recunosc că acest număr poate fi extrem de imprecis.

(

30
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Anticiparea vastelor depozite de fosile (Geneza 7).
Când mor plantele și animalele, acestea se descompun
rapid. Cu toate acestea, miliarde de forme de viață de pe glob
au fost conservate ca fosile. Geologii știu acum că fosilele
se formează doar dacă există o depunere rapidă de viață
îngropată departe de bacterii și necrofagi. Acest lucru este în
acord cu ceea ce spune Biblia că a avut loc în timpul potopului
la nivel global.

31

Continentele au fost create ca o mare întindere de teren
(Geneza 1:9 – 10). Mulți geologi sunt de-acord că există
dovezi puternice ale faptului că pământul a fost inițial un foarte
mare continent – așa cum ni se spune în Biblie în cartea Geneza.

32

Deducerea derivei continentelor (Geneza 7:11).
Astăzi, studiul adâncurilor oceanelor indică faptul că
mari suprafețe de teren au fost rupte unele de altele. Scriptura
afirmă că în timpul potopului global „s-au rupt toate izvoarele
Adâncului celui mare”. Aparent, acest eveniment cataclismic
a dus la ruperea și transformarea plăcilor continentale.

33

Deducerea Epocii de gheață (Iov 38:29 – 30). Înainte
de potop, Pământul a fost aparent subtropical. Cu
toate acestea, la scurt timp după potop, Biblia menționează
de multe ori cuvântul „gheață” - „Dumnezeu, prin suflarea
Lui, face gheaţa” (Iov 37:10). În mod evident, Era glaciară a
avut loc în secolele ce au urmat după potop.

34

Viața începe la fertilizare (Ieremia 1:5). Dumnezeu
declară că El ne-a știut înainte ca noi să ne fi născut.
Pedeapsa biblică pentru uciderea unui copil nenăscut era
moartea (Exodul 21:22 – 23). Astăzi, acesta este un adevăr
biologic de necontestat, și anume că ovulul fertilizat este cu
adevărat o ființă umană. Nimic nu se va mai adăuga primei
celule, în afară de nutriție și oxigen.

35

37

Dumnezeu a creat omenirea dintr-un singur sânge
(Faptele Apostolilor 17:26; Geneza 5). Astăzi,
cercetătorii au descoperit că suntem cu toții descendenți
dintr-o singură genă. De exemplu, un studiu din anul 1995
despre o secțiune de cromozomi Y de la 38 de bărbați din
diferite grupuri etnice din lume a fost în concordanță cu
învățătura Bibliei care ne spune că toți venim dintr-un singur
om (Adam).

38

Explicarea originii grupurilor lingvistice majore
(Geneza 11). După rebeliunea de la turnul Babel,
Dumnezeu a împrăștiat oamenii prin încurcarea unei singure
limbi vorbite în mai multe limbi. Evoluția învață că am
evoluat cu toții dintr-un strămoș comun, totuși, nu oferă
nicio explicație despre originea miilor de limbi diferite care
sunt vorbite în prezent.

39

Explicarea originii „raselor” diferite (Geneza 11). Pe
măsură ce urmașii lui Noe au migrat în lume după
episodul de la Turnul Babel, fiecare grup de limbă vorbită a
dezvoltat caracteristici distincte bazate pe mediul și variația

11
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Anticiparea ADN-ului (Psalmul 139:13 – 16). În
timpul anilor ´50, Watson și Crick au descoperit
modelul genetic al vieții. Se pare că Biblia, cu 3.000 de ani
în urmă, a făcut referire la codul digital scris în Psalmul 139:
„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau;
şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele.”
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Dumnezeu ne îmbracă și ne alcătuiește în pântec (Iov
10:8 – 12; 31:15). Până de curând, știința a ignorat
dezvoltarea embrionară. Totuși, cu multe secole în urmă,
Biblia a descris cu exactitate că Dumnezeu ne-a format în
„unitate complexă” în pântec.

(
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genetică. Cei cu o formă genetică potrivită noului lor mediu
au supraviețuit pentru a se reproduce. De-a lungul timpului,
anumite trăsături (cum ar fi culoarea închisă a pielii pentru cei
care sunt mai aproape de Ecuator) au dominat. Cartea Geneza
ne oferă un răspuns rezonabil pentru originea raselor și limbilor.

40

Dumnezeu ne-a dat frunzele pomilor ca medicament
(Ezechiel 47:12; Apocalipsa 22:2). Civilizațiile din
vechime au utilizat multe remedii din plante. Astăzi, medicina
modernă a redescoperit ceea ce Biblia a susținut tot timpul –
în plante se găsesc compuși pentru vindecare.

41

Legi alimentare pentru sănătate (Levitic 11:9 – 12).
Scriptura ne spune că ar trebui să evităm acele vietăți
marine care nu au aripioare sau solzi. Acum știm că cei care
se hrănesc din adâncuri (cei care nu au solzi sau aripioare)
au tendința să consume deșeuri și sunt, cel mai probabil,
purtători de boli.

42

Biblia avertizează împotriva consumului păsărilor de
pradă (Levitic 11:13 – 19). În zilele noastre, oamenii
de știință recunosc acum că acele păsări care mănâncă hoituri
(carne în putrefacție) răspândesc adesea diferite boli.

43

Evitați carnea de porc (Deuteronom 14:8). Nu cu mult
timp în urmă, știința a aflat că, dacă mănânci carne
de porc gătită insuficient, atunci ești predispus la infecții cu
paraziți – trichineloză. Acum luați în considerare următorul
lucru: Biblia a interzis consumul de carne de porc acum mai
bine de 3.000 de ani, înainte ca noi să învățăm cum să gătim
carnea de porc în condiții de siguranță.

44

Previziuni asupra ecologismului radical (Romani
1:25). Acum 2.000 de ani, Cuvântul lui Dumnezeu
a declarat că mulți se vor închina și vor sluji mai degrabă

creației, decât Creatorului. Astăzi, natura este venerată ca
„Mamă” și este consacrat naturalismul.

47

Descoperirea soției lui Cain (Geneza 5:4). Scepticii
spun că fiul lui Adam și Eva, Cain, nu a avut cu cine
să se poată căsători – prin urmare, Biblia este falsă. Totuși,
Biblia spune clar că Adam și Eva au avut fii și fiice. Cain s-a
căsătorit cu sora lui.

48

Stabilirea legii incestului (Levitic 18:6). În lumea
din vechime, să te căsătorești cu o rudă apropiată
era ceva obișnuit. Totuși, începând în jurul anului 1500
î.Hr., Dumnezeu a interzis această practică. Motivul este
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46

Explicarea celei de-a doua legi a termodinamicii –
entropia (Psalmul 102:25 – 26). Această lege spune că
totul în Univers se consumă, se deteriorează, devenind în mod
constant tot mai puțin ordonat. Entropia (dezordinea) a intrat
atunci când omenirea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu,
fapt ce a adus blestemul (Geneza 3:17; Romani 8:20 – 22).
Din punct de vedere istoric, majoritatea oamenilor credea că
Universul era neschimbător. Totuși, știința modernă susține
că Universul „se va învechi ca o haină” (Evrei 1:11). Evoluția
contrazice în mod direct această lege.
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45

Anticiparea găurilor negre și a materiei întunecate
(Matei 25:30; Iuda 1:13; Isaia 50:3). Cosmologii
speculează acum că peste 98% din Universul cunoscut este
format din materie întunecată, cu energie întunecată și găuri
negre. Câmpul gravitațional al unei găuri negre este atât de
puternic încât nimic, nici chiar lumina, nu poate scăpa. Dincolo
de Universul în expansiune nu există nicio radiație măsurată.
Prin urmare, există doar întuneric. Aceste teorii zugrăvesc o
descriere aparent exactă a ceea ce Biblia numește „întunericul
de afară” sau „negura întunericului pentru totdeauna.”
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simplu – mutațiile genetice (rezultate din blestem) au avut
un efect cumulativ. Deși Cain s-a putut căsători în siguranță
cu sora lui, deoarece sistemul genetic era încă relativ pur
la acea vreme, până în zilele lui Moise erorile genetice s-au
mărit. Astăzi, geneticienii confirmă că riscul transmiterii
unei anomalii genetice asupra copilului este mult mai mare
dacă te căsătorești cu o rudă apropiată, deoarece rudele
sunt mai predispuse să poarte aceeași genă deteriorată. În
cazul procreării, urmașii lor sunt mult mai predispuși să aibă
exprimat acest defect.

49

Interzicerea amestecului genetic al diferitelor semințe
(Levitic 19:19; Deuteronom 22:9). Biblia avertizează
împotriva amestecării semințelor – deoarece acest fapt va
avea drept rezultat o cultură inferioară sau periculoasă. Acum
există tot mai multe dovezi care arată că recoltele nefirești,
culturile modificate genetic pot fi dăunătoare.

50

Descrierea ciclului hidrologic (Eclesiastul 1:7;
Ieremia 10:13; Amos 9:6). Acum 4.000 de ani, Biblia
a declarat că Dumnezeu „trage la El picăturile de apă, le
preface în abur şi dă ploaia, pe care norii o strecoară, şi o
picură peste mulţimea oamenilor” (Iov 36:27 – 28). Cei din
vechime au observat râurile puternice care se varsă în ocean,
dar nu au putut concepe de ce nivelului mării nu creștea
niciodată. Deși au observat precipitațiile, au avut doar teorii
ciudate cu privire la originea acestora. Meteorologii înțeleg
acum că ciclul hidrologic este format din evaporare, transport
atmosferic, distilare și precipitații.

51

Circuitul Soarelui (Psalmul 19:6). Unii oameni de
știință și-au bătut joc de acest verset, gândindu-se că
învață despre geocentrism – teoria care spune că Soarele se
învârte în jurul Pământului. Aceștia au insistat că Soarele

53

Dumnezeu ne-a dat cantitatea potrivită de apă pentru
a susține viața (Isaia 40:12). Acum știm că, dacă ar fi
fost mai multă sau mai puțină apă, Pământul nu ar fi menținut
viața așa cum o știm noi.

54

Pământul a fost conceput pentru viața biologică (Isaia
45:18). Oamenii de știință au descoperit că cele mai
fundamentale caracteristici ale Pământului și Cosmosului
sunt atât de fin reglate încât, dacă doar una dintre ele ar fi
puțin diferită, viața pe care o știm noi nu ar mai exista. Acesta
este numit Principiul antropic și este în concordanță cu
Biblia, care spune că Dumnezeu a făcut Pământul ca să fie
locuit.

55

Universul este în expansiune (Iov 9:8; Isaia 42:5;
Ieremia 51:15; Zaharia 12:1). În mod repetat,
Dumnezeu declară că El întinde cerurile. La începutul
secolului XX, cei mai mulți oameni de știință (inclusiv
Einstein) au crezut că Universul era static. Alții au crezut că ar
fi trebuit să se prăbușească din cauza gravitației. Apoi, în anul
1929, astronomul Edwin Hubble a descoperit că galaxiile
îndepărtate se distanțau de Pământ, și cu cât se aflau mai
departe, cu atât mai repede se mișcau. Această descoperire a

15

Adevaruri si, dovezi
ale stiintei
, ,

52

Este ideal ca circumcizia să se facă în ziua a opta
(Geneza 17:12; Levitic 12:3; Luca 1:59). În medicină
s-a descoperit că protrombina, substanța de coagulare a
sângelui, ajunge la cel mai ridicat nivel în ziua a opta a nounăscutului. Prin urmare, aceasta este cea mai sigură zi de
circumcizie a unui prunc. Cum a știut Moise acest lucru?!
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este staționar. Cu toate acestea, acum știm că Soarele se
deplasează în spațiu cu aproximativ 965606, 4 km/h. Acesta
se mișcă literalmente în spațiu într-un circuit uriaș – la fel
cum a declarat Biblia acum 3.000 de ani!
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revoluționat domeniul astronomiei. Einstein și-a recunoscut
greșeala, iar astăzi cei mai mulți astronomi sunt de-acord
cu ceea ce Creatorul ne-a spus în urmă cu două milenii –
Universul se extinde!

56

Explicarea legii biogenezei (Geneza 1). Oamenii
de știință au observat că viața provine numai de la
o viață existentă. Această lege nu a fost niciodată încălcată
sub observație sau experimentare (așa cum își imaginează
evoluția). Prin urmare, viața, viața de la Dumnezeu, a creat
tot ce are viață.

57

Explicarea dispariției animalelor și plantelor (Ieremia
12:4; Osea 4:3). Potrivit cu evoluția, din când în când
ar trebui să asistăm la apariția unei noi specii. Totuși, acest
lucru nu a fost niciodată observat. Dimpotrivă, așa cum
explică Scriptura, de la blestemarea întregii creații observăm
moartea și dispariția (Romani 8:20 – 22).

58

Lumina călătorește într-o direcție (Iov 38:19). Se
spune că lumina are o „cale” (ebraică: „derek”, un
drum sau o stradă). Până în secolul al XVII-lea s-a crezut că
lumina se transmite instantaneu. Acum știm că lumina este o
formă de energie care călătorește cu aproape 300.000 km/s
în linie dreaptă. Într-adevăr, există o „cale” a luminii.

59

Aerul are greutate (Iov 28:25). Se credea că aerul nu
are greutate. Totuși, în urmă cu 4.000 de ani, Iov a
declarat că Dumnezeu a stabilit „greutatea vântului”. În ultimii
ani, meteorologii au calculat că furtuna obișnuită deține mii
de tone de ploaie. Pentru a transporta această sarcină, aerul
trebuie să aibă masă.

60

Anticiparea fluxului de aer (Eclesiastul1:6). Într-o
vreme când se credea că vântul suflă drept, Biblia declară:

62

Fiecare stea este unică (1 Corinteni 15: 41). Cu secole
înainte de apariția telescopului, Biblia a declarat ceea
ce numai Dumnezeu și îngerii știau – fiecare stea variază ca
dimensiune și intensitate!

63

Biblia spune că lumina poate fi trimisă și apoi se poate
manifesta în vorbire (Iov 38:35). Știm acum că undele
radio și undele luminoase sunt două forme ale aceluiași
lucru – undele electromagnetice. Prin urmare, undele radio
sunt o formă de lumină. Astăsi putem, folosindu-ne de
transmițătoarele radio, să trimitem „fulgere” care, într-adevăr,
vorbesc atunci când sosesc.

64

Râsul aduce vindecare trupească (Proverbe 17:22).
Studiile recente confirmă ceea ce regele Solomon
a fost inspirat să scrie acum 3.000 de ani: „O inimă veselă
este un bun leac.” De exemplu, râsul reduce nivelul anumitor
hormoni de stres. Acest lucru aduce echilibru pentru sistemul
imunitar, fapt ce ajută organismul să lupte cu boala.

65

Durerea intensă sau stresul pot fi nocive pentru
sănătatea noastră (Proverbe 18:14; Marcu 14:34).
Cercetătorii au studiat persoanele fără probleme medicale,
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Instituirea carantinei medicale (Levitic 13:45 – 46;
Numeri 5:1 – 4). Cu mult timp înainte ca omul să
înțeleagă principiile de carantină, Dumnezeu a poruncit
israeliților să-i izoleze pe cei care au boli contagioase, până
când aceștia sunt vindecați.
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„Vântul suflă spre miazăzi și se întoarce spre miazănoapte; apoi
iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri.” Regele
Solomon a scris aceste cuvinte în urmă cu 3.000 de ani.
Acum gândiți-vă la aceasta: abia în Al Doilea Război Mondial,
aviatorii au descoperit circuitul fluxului de aer.
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care au prezentat simptome de cardiomiopatie de stres,
inclusiv dureri în piept, dificultăți în respirație, tensiune
arterială scăzută și chiar insuficiență cardiacă – toate acestea
în urma unui incident stresant.

66

Anticiparea microorganismelor (Exodul 22:31). Biblia
ne avertizează: „Să nu mănânce dintr-o vită moartă sau
sfâşiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul.” (Levitic
22:8) Astăzi știm că un hoit în descompunere este plin de
germeni care pot provoca diferite boli.

67

Biblia îndeamnă la precauție în ce privește consumul
de grăsimi (Levitic 7:23). Abia în ultimele decenii,
comunitatea medicală a stabilit că grăsimea blochează
arterele și contribuie la apariția bolilor de inimă.

68

Nu consumați sânge (Levitic 17:12). Un ritual
obișnuit în multe religii din lumea antică a fost acela
de a bea sânge. Cu toate acestea, Creatorul a spus în mod
repetat poporului Său să nu consume sânge (Geneza 9:4;
Levitic 3:17; Faptele Apostolilor 15:20; 21:25). Bineînțeles,
știința modernă arată că sângele nepreparat este periculos
pentru consum.

69

Biblia descrie dinozaurii (Iov 40:15 – 24). În anul
1842, Sir Richard Owen a folosit cuvântul dinozar,
care înseamnă „șopârlă teribilă”, după ce a descoperit fosile
de reptile foarte mari. Totuși, în cartea Iov, scrisă cu 4.000
de ani mai devreme, Dumnezeu descrie hipopotamul (sau
„monstrul” în alte traduceri) ca fiind: cel mai mare dintre
toate vietățile terestre, animal care mănâncă iarbă (erbivor), cu
forță extraordinară în șolduri și picioare, cu mușchi puternici
ai stomacului, având coada asemănătoare cu un cedru și
oasele ca niște țevi de aramă. Aceasta este o descriere exactă a
sauropodelor – cea mai mare și cunoscută familie de dinozauri.

70

72

Explicarea originii muzicii (Psalmul 40). Evoluția nu
poate explica originea muzicii. Biblia spune că orice
dar bun vine de la Dumnezeu (Iacov 1:17). Aceasta include
melodiile pline de bucurie. Dumnezeu a dat atât omului, cât
și îngerilor, darul de a face muzică (Geneza 4:21; Ezechiel
28:13). Cântatul este menit să exprime bucurie și închinare
pentru Domnul (Iov 38:7; Psalmul 95:1 – 2).

73

Strămoșii noștri nu au fost primitivi (Geneza 4:20
– 22; Iov 8:8 – 10; 12:12). Arheologii au descoperit
că strămoșii noștri au minat, au avut fabrici metalurgice, au
creat clădiri cu aer condiționat, au conceput instrumente
muzicale, au studiat stelele, precum și multe altele. Dovada
aceasta contrazice în mod direct teoria evoluției, dar este în
deplină concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu.

74

Descrierea oamenilor peșterii în Biblie (Iov 30:1 – 8).
Cu 4.000 de ani în urmă, Iov a descris anumiți „oameni
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Viața este mai mult decât materie și energie (Geneza 2:7;
Iov 12: 7 – 10). Știm că dacă o făptură nu are aer ca să
respire, atunci aceasta moare. Chiar dacă trupul acesteia este
perfect intact, iar aerul și energia sunt reintroduse ca să aducă
viața înapoi, trupul rămâne mort. Scriptura este de acord cu
dovezile observabile atunci când spune că numai Dumnezeu
poate să dea suflare de viață. Viața nu poate fi explicată prin
materii prime, timp și șansă – așa cum evoluționiștii ar dori
ca noi să credem.
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Explicarea plăcerii (Psalmul 36:8). Evoluția nu poate
explica plăcerea – chiar și cele mai complexe produse
chimice nu pot aduce experimentarea fericirii. Totuși, Biblia
spune că Dumnezeu „ne dă toate lucrurile din belşug, ca să
ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:17). Plăcerea este un dar de
la Dumnezeu.
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mârșavi” care „sunt izgoniți din mijlocul oamenilor” și „se
adună sub mărăcini” pentru a putea supraviețui, oameni care
„locuiesc în văi îngrozitoare, în peşterile pământului şi în
stânci”. Așadar, „oamenii cavernelor” au fost, pur și simplu,
oameni proscriși și hoinari – nu strămoșii noștri primitivi,
așa cum speculează evoluționiștii.

75

Anticiparea distrugerii ecologice a planetei (Apocalipsa
11:18). Deși evoluționiștii își imaginează că lucrurile
ar trebui să meargă înspre mai bine, Biblia a prevăzut ceea ce
se petrece cu adevărat în zilele noastre: poluare, distrugere și
corupție.

76

Sămânța unei plante conține însăși viața ei (Geneza
1:11; 29). Așa cum este scris în cartea Geneza, știm
că în interiorul umilei semințe este însăși viața. În sămânță
există o mică fabrică de o complexitate uimitoare. Niciun
cercetător nu poate crea o sămânță sintetică, și nicio sămânță
nu este un lucru simplu!

77

Sămânța trebuie să moară ca să producă o nouă viață
(1 Corinteni 15:36 – 38). Isus a zis: „vă spun că dacă
grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne
singur; dar dacă moare, aduce mult rod” (Ioan 12:24). În
acest verset se află o confirmare remarcabilă a două concepte
fundamentale în biologie: 1) Celulele apar doar din celule
existente deja. 2) Un grăunte trebuie să moară pentru a
produce mai mulți grăunți. Sămânța căzută este înconjurată
de celulele de sprijin ale organismului vechi. Aceste celule de
sprijin „își dau viața” pentru a oferi hrană pentru grăuntele
interior. Odată plantat, acest grăunte interior încolțește,
rezultând în mai mulți grăunți.

78

Ordinea creației este în acord cu știința adevărată
(Geneza 1). Pentru a putea supraviețui, plantele

80

Biblia vorbește despre „ceruri și cerurile cerurilor”
(Deuteronom 10:14). Cu mult timp înainte de
Telescopul Spațial Hubble, Scriptura a vorbit despre „cerurile
cerurilor” și despre „al treilea cer” (1 Împărați 8:27; 2
Corinteni 12:2). Cunoaștem că cerurile constă din imediata
noastră atmosferă și din vaste porțiuni ale spațiului cosmic precum și locuința minunată a lui Dumnezeu.

81

Vinul și uleiul de măsline – utile în cazul rănilor (Luca
10:34). Isus a vorbit despre un samaritean care, atunci când
a venit la călătorul rănit, l-a bandajat – turnând peste rănile sale
ulei de măsline și vin. Cunoaștem astăzi că vinul conține alcool
etilic și urme de alcool metilic. Ambii sunt buni dezinfectanți.
Uleiul de măsline este, totodată, un bun dezinfectant, precum
și hidratant pentru piele, protector și loțiune calmantă. Pentru
noi, acesta este un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Cu toate
acestea, știați că în Evul Mediu și chiar până la începutul
secolului XX, milioane de oameni au murit pentru că nu au
știut cum să trateze și să protejeze rănile deschise?
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79

Dumnezeu a creat „luminători” în ceruri care să fie
„semne care să arate vremurile, zilele şi anii” (Geneza 1:
14 – 16). Cunoaștem că un an este timpul necesar pentru ca
Pământul să călătorească o dată în jurul Soarelui. Vremurile sau
anotimpurile sunt cauzate de schimbarea poziției Pământului
în raport cu Soarele. Fazele lunii urmează una după alta după
precizia unui ceas, constituind calendarul lunar. Evoluția
afirmă că întreg Cosmosul a evoluat prin șansă întâmplătoare,
însă, Biblia este de-acord cu dovezile observabile.
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necesită lumină de la Soare, apă și minerale. În primul capitol
al cărții Geneza citim că Dumnezeu a creat mai întâi lumina
(versetul 3), apoi apa (versetul 6), solul (versetul 9), și apoi a
creat plantele (versetul 11).
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Omul este „o făptură așa de minunată” (Psalmul
139:14). Este suficient să explorăm complexitatea
moleculelor de ADN, ochii, creierul și toate componentele
complexe ale vieții. Nicio invenție omenească nu se compară
cu extraordinarele minuni ale creației lui Dumnezeu.

83

Înțelegerea frumuseții (Geneza 1:31; 2:9; Iov 40:10;
Eclesiastul 3:11; Matei 6:28 – 30). Suntem înconjurați
de frumusețe: apusuri radiante de Soare, munți maiestuoși,
flori viu colorate, pietre strălucitoare, frunziș liniștitor, păsări
frumos împodobite, etc. Frumusețea este un mister pentru
evoluționiști, dar Scriptura ne descoperă că Dumnezeu
creează lucruri frumoase pentru beneficiul nostru și slava Lui.

84

Explicarea forței nucleare slabe și forței nucleare tari
(Coloseni 1:17; Evrei 1:3). Fizicienii nu înțeleg ce
anume leagă împreună nucleul atomului. Cu toate acestea,
Biblia afirmă că „toate se țin” - sau sunt ținute împreună de
către Creator - Isus Hristos.

85

Anticiparea fisiunii atomice (2 Petru 3:10 – 12). Scriptura
afirmă că „trupurile cereşti se vor topi de mare căldură”
atunci când cerurile și pământul vor fi „topite” de foc. Știm
astăzi că, dacă elementele atomului sunt slăbite sau destinse, ar
exista o eliberare uriașă de căldură și energie (radiații).

86

Descrierea Pleiadelor și Orionului (Iov 38:31).
Pleiadele formează un grup de stele legate gravitațional,
în timp ce Orionul este destins și se dezintegrează, deoarece
gravitația constelației nu este suficientă ca să lege grupul
împreună. În urmă cu 4.000 de ani, Dumnezeu l-a întrebat
pe Iov: „Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei sau să dezlegi
frânghiile Orionului?” Totuși, abia recent am realizat că
Pleiadele sunt gravitațional legate, iar stelele din constelația
Orion sunt îndepărtate unele de altele.

87

89

Conservarea solului (Levitic 23:22). Nu era nevoie
doar ca terenul să fie lăsat să se odihnească la fiecare
șapte ani. Dumnezeu a dat, totodată, instrucțiuni fermierilor
să lase nesecerat un colţ (marginile) din câmp atunci când
seceră. Acest lucru a servit mai multor scopuri: 1) Mineralele
vitale din sol vor fi menținute. 2) Rândul de plante ar limita
eroziunea datorată vântului. 3) Săracul putea mânca spicurile.
Anual, aproximativ patru miliarde de tone metrice de sol se
pierd din terenurile de recoltă ale Americii. Mare parte din
această epuizare a solului ar putea fi evitată dacă ar fi urmate
poruncile lui Dumnezeu.

90

Înțelegerea instinctelor animalelor (Iov 39; Proverbe
30: 24 – 28; Ieremia 8:7). Un păianjen recent eclozat
țese o pânză complexă, fără să fie învățat. Un fluture recent
apărut știe să zboare fără ghid pe un traseu lung de 4.000
de km. Dumnezeu explică faptul că El a înzestrat fiecare
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Combaterea dăunătorilor (Levitic 25:1 – 24). În zilele
noastre, fermierii sunt afectați de insecte. Totuși, cu
secole în urmă, Dumnezeu a dat un remediu sigur pentru
combaterea dăunătorilor. Moise a poruncit Israelului să pună
deoparte un an din șapte când nu se vor culege recoltele.
Insectele de iarnă, care se află în tulpinile recoltei de anul
trecut, eclozează primăvara și se perpetuează prin depunerea
de ouă în noua recoltă. În cazul în care cultura este interzisă
tot la al șaptelea an, dăunătorii nu au nimic cu care să poată
supraviețui și, prin urmare, sunt ținuți sub control.
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Păstrarea în siguranță a apei potabile (Levitic 11:33 –
36). Dumnezeu a interzis să se bea apă din vase sau
din ape stătătoare, care au fost contaminate prin contactul cu
un animal mort. Abia în ultimii 100 de ani știința medicală a
aflat că apa contaminată poate provoca tifoidă și holeră.
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ființă cu cunoștințe specifice. Scriptura, nu evoluția, explică
instinctele animalelor.
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91

Animalele nu au conștiință (Psalmul 32:9). Un papagal
poate fi învățat să înjure sau să hulească, totuși, nu se
va simți vinovat. Multe animale fură, dar nu experimentează
sentimentul de vină. Dacă omul a evoluat din animale, de unde
a venit conștiința noastră? Biblia explică faptul că doar omul a
fost creat ca o ființă morală, după Chipul lui Dumnezeu.

92

Anticiparea pseudoștiinței (1 Timotei 6:20). Teoria
evoluției contrazice dovezile observabile. Biblia ne-a
avertizat în prealabil că vor exista unii care se vor ține de
„flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite
astfel.” Adevărata știință acceptă Cuvântul Creatorului.

93

Știința confirmă adevărul Bibliei (Coloseni 2:3). Aceste
descoperiri plasează Biblia mai presus de orice teorii
fabricate de om și de toate celelalte așa-numite cărți inspirate.
În contrast, Coranul afirmă că Soarele apune într-un bazin plin
de noroi (Sura 18:86). Haditul conține multe mituri. Cartea
lui Mormon declară că americanii nativi se trag din evrei – fapt
infirmat de cercetările asupra ADN-ului. Scrierile din Orientul
Antic contrazic, de asemenea, știința adevărată.
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Înțelegerea conștiinței umane (Romani 2:14 – 15).
Biblia ne arată că Dumnezeu Și-a scris legea Sa morală
în fiecare inimă omenească. „Con” înseamnă „cu”, iar „știință”
înseamnă „cunoaștere”. Noi știm că este greșit să ucidem, să
mințim, să furăm, etc. Numai Biblia explică faptul că fiecare
om are o cunoaștere a binelui și răului, dată de Dumnezeu.
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Explicarea dragostei (Matei 22:37 – 40; 1 Ioan 4:7 –
12). Evoluția nu poate explica dragostea. Cuvântul
lui Dumnezeu ne descoperă că scopul existenței noastre

este să-L cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu, cât și pe
aproapele nostru. Dumnezeu este dragoste, iar noi am fost
creați după Chipul Său ca să reflectăm dragostea Sa.
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Explicarea morții (Romani 6:23). În cele din urmă, toți
murim. Numai Biblia explică de ce murim - „Sufletul
care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:20). Păcatul
este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Pentru a vedea dacă vei
muri și tu, te rog să privești din nou la cele Zece Porunci ale
lui Dumnezeu (Exodul 20). Ai mințit vreodată? (Contează
și minciunile necesare și născocirile.) Ai furat vreodată? (A
copia la un examen sau a înșela la impozite este tot un furt.)
Isus a spus: „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o
poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). Ai
poftit vreodată pe cineva? Atunci ești un preacurvar la inimă.
Ai urât vreodată pe cineva sau ai numit pe cineva nebun? Dacă
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Prezentarea cauzei suferinței (Geneza 3; Isaia 24:
5 – 6). Pământul este supus necazului, care apare
în contradicție cu modul în care a fost proiectat Universul
nostru minunat. Totuși, Biblia, nu evoluția, explică originea
suferinței. Când omenirea s-a răzvrătit împotriva lui
Dumnezeu, a adus blestemul asupra ei – lumea ajungând,
astfel, să cunoască necazul, durerea și moartea.
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Ceea ce ești cu adevărat este duh. (Numeri 16:22;
Zaharia 12:1). Personalitatea nu este trupească.
De exemplu, după un transplant de inimă, beneficiarul nu
primește caracterul donatorului. O persoană căreia i s-a
amputat o parte din membre nu este pe jumătate persoana
care a fost înainte de a-și pierde membrele. Natura noastră
eternă este duhul, inima, sufletul și mintea. Biblia ne spune
că „omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită
la inimă” (1 Samuel 16:7).
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așa stau lucrurile, Biblia îți spune că ești vinovat de crimă
(Matei 5:21 – 22; 1 Ioan 3:15). Ai folosit vreodată numele
Creatorului tău (Doamne, Dumnezeule, Isuse Hristoase) în
zadar? Acest lucru se numește blasfemie, iar Dumnezeu urăște
asta. Dacă ai încălcat vreodată aceste porunci, recunoscând
toate acestea, ești un hulitor, un criminal, un adulter, un hoț
și un mincinos la inimă. Am privit, totuși, numai la cinci din
cele Zece Porunci. Acesta este motivul pentru care murim.
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Înțelegerea dreptății (Faptele Apostolilor 17:30 – 31).
Conștiința pe care am primit-o de la Dumnezeu ne
dezvăluie faptul că toate păcatele vor fi judecate. În adâncul
sufletului nostru știm că El, Cel care a creat ochii, vede fiecare
păcat ascuns (Romani 2:16). Cel care ne-a format mintea Își
amintește de păcatele din trecutul nostru ca și când tocmai
au avut loc. Dumnezeu a declarat că pedeapsa pentru păcat
este moartea. Mai întâi vine moartea fizică, apoi moartea a
doua – care este separarea eternă de Dumnezeu în iazul cu
foc (Apocalipsa 21:8). Dumnezeu nu poate minți. Fiecare
păcat va fi judecat. Dreptatea Lui cere acest lucru. Totuși,
Dumnezeu este, de asemenea, bogat în îndurare față de
toți cei care cheamă Numele Lui. El a făcut o cale pentru ca
dreptatea să fie îndeplinită și mila să fie manifestată.
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Revelarea vieții veșnice (Ioan 3:16). Oamenii de
știință au căutat în zadar leacul pentru îmbătrânire și
moarte. Cu toate acestea, vestea bună este că Dumnezeu, care
este sursa tuturor formelor de viață, a creat o cale de a ne ierta,
astfel încât să putem trăi cu El în ceruri, pentru totdeauna.
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că,
pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”
(Romani 5:8). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu

Biblia este inspirată de Creator. Așadar, nu este nicio surpriză
faptul că întrebările de bază ale vieții găsesc răspuns pe
paginile ei. Biblia prezintă scopul existenței noastre. Numai
Scriptura explică de unde avem conștiință. Nicio altă sursă
nu explică motivul de bază al morții. Văzând că toți și toate
murim, nu ar fi înțelept să cauți remediul în singura carte
care se dovedește a fi inspirată de Dumnezeu? Biblia oferă
singurul remediu pentru păcat, suferință și moarte. Cuvântul
lui Dumnezeu ne prezintă pe Singurul Salvator perfect și fără
de păcat – Cel care a murit pentru păcatele noastre și a înviat
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Soluția pentru suferință (Apocalipsa 21). Nici
evoluția, nici religia nu oferă o soluție la suferință. Însă,
Dumnezeu oferă cerul ca dar pentru toți cei care se încred
în Fiul Lui. În ceruri Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din
ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire,
nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”
(Apocalipsa 21:4).

pagina

1 01

piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Dumnezeu vrea o
relație veșnică de dragoste cu fiecare persoană – eliberare față
de păcat, teamă și durere. Așadar, El L-a trimis pe Fiul Său ca
să moară în locul nostru pe cruce. „Fiindcă plata păcatului
este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).
Isus nu a păcătuit niciodată, așadar, numai El era calificat ca
să plătească pedeapsa pe cruce pentru păcatele noastre. El
a murit în locul nostru, iar apoi a înviat din morți, biruind
moartea. Toți cei care se întorc de la păcatele lor și se încred
în El, vor fi salvați. Ca să te pocăiești și să-ți pui încrederea
în Isus Hristos, ia ca model de rugăciune Psalmul 51. Apoi
citește zilnic Biblia, împlinind ceea ce citești. Dumnezeu nu
te va dezamăgi niciodată.
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din morți. Isus este Creatorul (Ioan 1; Coloseni 1). El a spus:
„Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Isus a spus: „Eu sunt
calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin
Mine” (Ioan 14:6). El le-a promis celor care-L vor urma: „Eu
le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va
smulge din mâna Mea” (Ioan 10:28). Destinul tău etern va
fi determinat de alegerea ta. Există doar o singură scăpare de
păcat. Isus a murit în locul tău. Doar prin credința în lucrarea
completă a lui Hristos vei fi salvat. Acesta este darul fără plată
al lui Dumnezeu, oferit tuturor. Te rog, nu lăsa mândria,
religia, opiniile sau dragostea pentru păcat să te separe de
Dumnezeu. Pentru niciun păcat nu merită să-ți petreci
veșnicia în iad. Te rog, ascultă de cuvintele Domnului Isus „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:15). Dacă faci
acest lucru, vei trăi pentru totdeauna în ceruri împreună cu
Creatorul nostru minunat!

