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DINOZAURII 
ŞI BIBLIA 

de Ken Ham 
Licenţiat în Ştiinţe Aplicate, Specialist în Educaţie 

Dinozaurii - un mister? 

Sunt înconjuraţi cu o aură de mister: De unde 
au venit? Au evoluat? Chiar au trăit cu milioane 
de ani în urmă? Ce s-a întâmplat cu ei? Mai 
trăieşte vreunul astăzi? A văzut omul vreodată 
un dinozaur viu? 

Copii şi adulţi deopotrivă, sunt absolut fascinaţi 
de aceşti monştri misterioşi. S-au scris numeroase 
cărţi şi s-au produs filme pentru a satisface 
foamea nesăţioasă de informaţie cu privire la 
aceste creaturi enigmatice. De fapt, nu mai 
există nici un mister în această problemă odată 
ce deţii informaţia-cheie, care este necunoscută 
publicului şi ascunsă acestuia. 

Veniţi cu mine într-o plimbare prin istorie, 
să descoperim câteva realităţi uimitoare prin 
care veţi afla răspunsul la multe din întrebările 
voastre privitoare la aceste "şopârle uriaşe". 
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Chiar au existat dinozauri? 

Cu siguranţă, în trecut ei umpleau Pământul! 
Fosile de dinozauri au fost găsite peste tot 
pe Terra, iar oasele lor sunt expuse tuturor 
vizitatorilor în muzee. Oamenii de ştiinţă au 
reuşit să reconstituie multe din scheletele lor, 
aşa că ştim multe despre cum ar fi arătat. 

Când au fost găsiţi? 

Istoria descoperirii lor începe cu ani în anii 
'20 ai secolului trecut, când Gideon Mantell1, 
un doctor englez, a găsit nişte dinţi şi oase 
neobişnuite într-o carieră de piatră2. Dr. Mantell 
a observat ceva foarte diferit la aceste resturi 
animale şi a crezut că a găsit o întreagă nouă 
grupă de reptile. Până în 1841, vreo nouă tipuri 
felurite ale acestor reptile au fost scoase la 
iveală, inclusiv două numite Megalosaurus şi 
Iguandon. * 

în aceeaşi vreme, un faimos om de ştiinţă 
(şi creaţionist) englez, Dr. Richard Owen, a 
inventat numele de "Dinosauria", însemnând 
"şopârlă înspăimântătoare"; evident datorită 
oaselor uriaşe. 

Ce îi face pe dinozauri atât de diferiţi? 

Pe lângă mărimea uriaşă a unor dinozauri, 
principala caracteristică care-i distinge clar de 
alte reptile (cum ar fi crocodilii), este poziţia 
membrelor lor. Dinozaurii au avut o poziţie a 
corpului pe deplin verticală, similară mamiferelor. 
Cele mai multe reptile, au membrele intr-o poziţie 
proiectată lateral, desfăşurată. Spre exemplu, 
comparaţi felul de "plimbare" al crocodilului cu, să 
zicem, cel al unei vaci. Dinozaurii s-ar fi mişcat ca o 
vacă, cu membrele dedesubtul corpului. Crocodilii 
se "leagănă" deplasându-şi membrele de-o parte şi 
de alta a corpului. 

Cât de mari erau dinozaurii? 

Unii erau la fel de mici ca şi puii de găină, iar 
alţii chiar mai mici. Bineînţeles, unii dinozauri 
erau foarte mari, atingând o greutate de până 
la 80 tone şi o înălţime de 14 metri3. Oricum, 
mărimea medie a dinozaurilor era probabil 
aceea a unui cal mic. 
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Când au trăit dinozaurii? 

Povestea pe care am auzit-o cu toţii din 
filme, televiziune, ziare şi majoritatea revistelor 
şi manualelor este că dinozaurii au trăit cu 

milioane de ani 
în urmă. Potrivit 
evoluţioniştilor, 
dinozaurii au 
"stăpânit" 
Pământul timp 
de 140 milioane 
ani, dispărând 
treptat acum 65 
milioane ani. 
Oricum, oamenii 
de ştiinţă nu scot 

la lumină nimic care indică în mod direct vârsta. 
Ei nu fac altceva decât să descopere dinozauri 
morţi (adică, scheletele lor) iar pe oasele lor 
nu sunt ataşate etichete care să ne spună ce 
vârstă au. Ideea milioanelor de ani de evoluţie, 
este doar povestea evoluţioniştilor cu privire la 
trecut. Nici un om de ştiinţă nu a fost de faţă să 
vadă dinozaurii trăind în această presupusă eră 
a dinozaurilor. De fapt, nu există nici măcar o 
dovadă în favoarea ideii că Terra şi stratele ei 
cu fosile au vârsteţde ordinul milioanelor de ani. 
Nici un om de ştiinţă nu a observat dinozauri 

murind. în prezent ei găsesc doar diferite părţi 
ale scheletelor lor şi din cauză că mulţi din 
ei sunt evoluţionişti, încearcă să potrivească 
povestea dinozaurilor în concepţia lor. 

Alţi oameni de ştiinţă, numiţi creaţionişti, au 
o idee diferită despre perioada în care au trăit 
dinozaurii. Aceştia cred că pot dezlega oricare 
din presupusele mistere cu privire la dinozauri 
şi arată cât de minunat se potrivesc mărturiile 
fosile cu ideile lor despre trecutul Pământului, 
convingeri izvorâte din Biblie. 

Biblia, cartea deosebită a lui Dumnezeu (sau, de 
fapt, o colecţie de cărţi) afirmă că fiecare din 
scriitorii ei a fost inspirat în mod supranatural să 
scrie pentru noi exact ceea ce Creatorul tuturor 
lucrurilor a dorit să cunoaştem, astfel încât să 
putem şti de unde am venit (inclusiv dinozaurii), 
de ce suntem aici şi care va fi viitorul nostru. 
Prima carte din Biblie, Genesa, ne învaţă multe 
lucruri despre modul în care universul şi viaţa 
au fost aduse în existenţă. Genesa ne spune că 
Dumnezeu a creat totul - Pământ, stele, soare, 
lună, plante, animale şi primii doi oameni. 

Deşi Biblia nu ne spune cu exactitate cu cât timp 
în urmă a făcut Dumnezeu lumea şi creaturile 
ei, putem totuşi face o estimare cu privire la data 
creaţiei citind câteva pasaje interesante: 
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(1) Dumnezeu a făcut totul în şase zile. El a 
făcut lucrul acesta, printre altele, pentru a stabili 
pentru umanitate un model, adică, săptămâna 
noastră de şapte zile (descrisă în Exod 20:11). 
Dumnezeu a lucrat şase zile iar a şaptea 
S-a odihnit, ca model pentru noi. Mai mult, 
teologii îţi vor spune că cuvântul ebraic folosit 
în capitolul întâi al Genesei pentru "zi", nu 
înseamnă altceva decât o zi obişnuită în acest 
context. 

(2) Ni se spune că Dumnezeu a creat primul 
bărbat şi prima femeie - Adam şi Eva - în ziua 
a şasea. In Genesa sunt date multe informaţii 
despre timpul când s-au născut copiii lor şi copiii 
copiilor lor. Aceste genealogii sunt înregistrate 
de la un capăt la celălalt al Vechiului Testament 
până în timpul lui Hristos. Cu siguranţă, aceste 
cronologii nu erau de ordinul milioanelor de ani. 

După ce aduni toate datele, acceptând că Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe Pământ, 
cel mult acum 2000 ani, ajungem la următoarea 
concluzie: creaţia Pământului şi a animalelor 
(inclusiv a dinozaurilor) a avut loc doar cu 
câteva mii de ani în urmă (probabil şase mii 
de ani!) şi nu cu milioane de ani! De aceea, 
dacă Biblia este adevărată (şi este!), dinozaurii 
trebuie că au trăifcu câteva mii de ani în urmă. 

Care este originea dinozaurilor? 

Evoluţioniştii afirmă că dinozaurii au evoluat 
de-a lungul milioanelor de ani. Ei îşi imaginează 
că o specie s-a schimbat treptat de-a lungul 
unor mari perioade de timp, devenind o altă 
specie. Spre exemplu, ei cred că amfibienii s-au 
transformat în reptile (inclusiv în dinozauri) prin 
acest proces treptat. Asta ar însemna, desigur, 
că de-a lungul acelei perioade ar fi trebuit 
să existe milioane de creaturi intermediare, în 
cadrul procesului de transformare a amfibienilor 
în reptile. Dovezile existenţei acestor aşa-numite 
"forme intermediare" ar trebui să fie abundente. 
Cu toate acestea, mulţi experţi în studiul fosilelor 
admit că nicăieri nu a fost găsită vreo formă 
indubitabilă de tranziţie de la o grupă de creaturi 
la oricare alta. Dacă dinozaurii au evoluat din 
amfibieni ar trebui să existe de exemplu mărturii 
fosile ale unor animale parte dinozaur, parte 
altceva. Şi totuşi, nicăieri nu există vreo dovadă 
de felul acesta. De fapt, dacă mergi în orice 
muzeu, vei vedea fosile de dinozauri care sunt 
100% dinozaur, nu ceva intermediar. Ele nu sunt 
25%, 50%, 75% sau chiar 99% dinozaur - ci toate 
sunt 100% dinozaur! 

Biblia ne spune că Dumnezeu a creat toate 
animalele uscatului în ziua a şasea a creaţiei. 
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Cum dinozaurii au fost animale de uscat, trebuie 
că au fost creata' in această zi, împreună cu 
Adam şi E n (Genesa 1:24-31). Dacă Dumnezeu 
a proiectat şi creat dinozaurii, ei au fost pe deplin 

i fost proiectaţi să împlinească 
ave au fost creaţi, fiind 100% 

. Aceasta corespunde întru totul cu 
; din arhiva fosiliferă. 

• spun ca mei un om nu a trăit 
ri de dinozauri, însă Biblia afirmă cu 

claritate că dinozaurii şi oamenii trebuie că au 
trăit împreună. De fapt, după cum vom vedea în 
curând, există o serie de mărturii care sprijină 
această afirmaţie. 

Z I L E L E CREAŢIEI IN 
GENESA CAPITOLUL ÎNTÂI 

Ce au mâncat dinozaurii? 

Biblia ne învaţă (în Genesa 1:29-30) că primelor 
animale (şi primilor oameni) li s-au poruncit să 
fie erbivore. în creaţia originară, nu a existat nici 
o fiinţă care să se hrănească cu carne. Mai mult, 
nu exista nici moarte. Era o lume fără cusur, 
Adam, Eva şi animalele (inclusiv dinozaurii) 
trăind într-o armonie perfectă, hrănindu-se doar 
cu plante. 

Din păcate aceasta n-a durat prea mult. 
Adam s-a răzvrătit împotriva Creatorului său, 
aducând păcatul în lume (Genesa 3:1-7; Romani 
5:12). Datorită acestei răzvrătiri, Adam şi toţi 
descendenţii lui (tu şi eu), au ratat dreptul de a 
trăi alături de un Dumnezeu Sfânt (fără păcat) şi 
Drept. De aceea a pedepsit Dumnezeu păcatul 
prin moarte. 

Biblia ne învaţă cu claritate, din Genesa până în 
Apocalipsa, că nu a existat moarte, atât pentru 
animale cât şi pentru oameni înainte de păcatul 
adamic. (Luaţi în considerare doar câteva din 
mulţimea pasajelor ca Romani 5:12; Genesa 
2:17; Genesa 1:29-30; Romani 8:20-22; Fapte 
3:21; Evrei 9:22; 1 Corinteni 15; Apocalipsa 
21:1-4; Apocalipsa 22:3). Asta înseamnă că nu a 
putut exista nici o fosilă animală (şi nici părţi din 
scheletul dinozaurilor) înaintea păcatului. 
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După păcatul lui Adam, animalele şi oamenii 
au început să moară. Acum era o lume ostilă, 
o lume a morţii şi a luptei. O lume care odată 
fusese frumoasă, suferea acum sub blestemul 
rostit asupra ei de către Creator (Genesa 
3:14-19). Dar a fost făcută o promisiune 
(Genesa 3:15), anume că Dumnezeu se va îngriji 
să existe o cale pentru ca vina păcatului să fie 
plătită şi omul să se întoarcă la Dumnezeu. 

De ce găsim fosile de dinozauri? 

în Genesa, capitolul şase, citim că "orice 
făptură (oameni şi animale) îşi stricase calea 
pe pământ" (Genesa 6:12). Probabil că 
oamenii şi animalele se omorau unii pe alţii; 
e posibil ca dinozaurii să fi început să omoare 
alte animale şi oameni. în orice caz, Biblia 
descrie lumea ca "rea". 

Din cauza acestei răutăţi, Dumnezeu a avertizat 
un om evlavios pe nume Noe, că are de gând 
să distrugă lumea printr-un potop (Genesa 6:13). 
De aceea, Dumnezeu i-a poruncit să construiască 
o ambarcaţiune mare (arca) ca toate speciile de 
animale de uscat (care trebuie să fi inclus şi 
dinozauri) împreună cu familia lui Noe să poată 
supravieţui la bord atât timp cât potopul a distrus 
întregul Pământ (Genesa 6:14-20). 

Unii oameni cred că dinozaurii erau prea 
mari ori prea mulţi pentru a intra în corabie. 
Oricum, nu erau prea multe feluri diferite 
de dinozauri. Sigur, există sute de nume de 
dinozauri dar multe din ele au fost date doar 
unei bucăţi de os sau scheletelor aceluiaşi 
dinozaur găsite în alte ţări. De asemenea, este 
rezonabil să afirmăm că diferitelor mărimi, 
varietăţi şi sexe ale aceluiaşi fel de dinozaur li 
s-au dat nume diferite. De exemplu, priviţi la 
numeroasele varietăţi şi mărimi de câini care 
există, însă ei reprezintă cu toţii aceeaşi specie 
- cea a câinilor. în realitate, probabil că au 
existat cel mult 50 de feluri de dinozauri. 

Dumnezeu a trimis în arcă doi indivizi (uneori 
şapte) din fiecare animal de uscat (Genesa 
7:2-3; 7:8,9) - fără excepţie. De aceea, trebuie 
să fi existat dinozauri în arcă. Chiar dacă în 
uriaşa ambarcaţiune existau spaţii ample pentru 
animale mari, probabil că Dumnezeu a trimis 
în arcă adulţi tineri care aveau destul spaţiu în 
încăperi pentru a creşte. 

Ei bine, ce s-â întâmplat cu toate celelalte animale 
care nu au intrat în arcă? Foarte simplu, ele s-au 
înecat. Multe din ele ar fi fost acoperite cu tone 
de mâl când apa nestăpânită a acoperit uscatul 
(Genesa 7:11-12,19). Din cauza acestei îngropări 
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rapide, multe animale s-au păstrat ca fosile. Dacă 
s-a întâmplat aşa, ne-am aştepta să găsim mărturii 
fosile ale miliardelor de vieţuitoare îngropate în 
stratele de roci (formate din acest mâl) pe întreaga 
suprafaţă a Pământului. Şi exact asta găsim. 

Apropo, potopul din zilele lui Noe a avut loc 
probabil doar acum 4500 ani. Creaţioniştii cred 
că acest eveniment a generat multe din stratele 
cu fosile de pe Pământ. (Alte strate cu conţinut 
fosilifer s-au acumulat în urma altor potopuri, 
după marele potop). De aceea, fosilele de 
dinozauri care au fost formate în urma acestui 
potop datează probabil de acum 4500 ani, nu de 
milioane de ani. 

Au trăit dinozauri Şi în timpurile recente? 

Dacă diverse specii de dinozauri au supravieţuit 
potopului ele trebuie să fi părăsit arca şi au trăit 
în lumea postdeluviană (de după potop). 

In Biblie, în cartea Iov, capitolul 40, versetele 
15-24, Dumnezeu îi descrie lui Iov (care a trăit 
după potop) o fiară mare cu care acesta era deja 
familiar. Acest mare animal, numit în original 
"behemot", este descris ca "cea mai mare dintre 
lucrările lui Dumnezeu", probabil cel mai mare 
animal de uscatcreat de Dumnezeu. Este 

"coada ca un cedru". Cu toate că unii comentatori 
ai Bibliei spun că acest animal este un elefant sau 
un hipopotam, descrierea se potriveşte de fapt, cu 
cea a unui Brachiosaurus. Cu siguranţă elefanţii şi 
hipopotamii nu au coada ca un cedru! 

De fapt, foarte puţine animale sunt prezentate în 
mod special în Biblie printr-o descriere detailată. 
Contrar părerii multor oameni, creaturile pe care 
le numim dinozauri sunt menţionate mai des in 
Scriptură decât majoritatea celorlalte animale. 
Aşadar, dinozaurii - în toate varietăţile lor -
trebuie să fi trăit alături de oameni după potop. 

Sunt menţionaţi dinozaurii în cele mai vechi 
timpuri? 

Este interesant că, în Vechiul Testament, 
cuvântul "balaur" este folosit de nenumărate 
ori. în cele mai multe cazuri cuvântul dinozaur 
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Legenda Sfântului 
Gheorghe şi dragonul 
(un Batyonyx?). 

poate înlocui cuvântul "balaur" şi s-ar potrivi 
de minune. Oamenii de ştiinţă creaţionişti sunt 
convinşi că dinozaurii erau numiţi "balauri" 
înainte ca termenul dinozaur să fie inventat 
în anii 1800. Nuije-am aştepta să găsim în 
traducerile Bibliei efectuate cu sute de ani în 
urmă, cuvântul dinozaur, deoarece ele au fost 
traduse cu mult înainte de folosirea acestuia. 

De asemenea, există multe cărţi istorice foarte 
vechi, în diferite biblioteci din întreaga lume, 
care conţin mărturii detailate despre balauri şi 
întâlnirile lor cu oamenii. în mod surprinzător 
(dar nu aşa de surprinzător pentru creaţionişti), 
multe din aceste descrieri se potrivesc modului 
în care oamenii de ştiinţă moderni ar descrie 
dinozaurii, chiar şi un Tyrannosaurus. Din 

păcate, această mărturie nu 
este considerată 
validă d e către r ^ S ^ ^ ~ ^ 
evoluţionişti. v - ~ * 5 & 

De ce? Deoarece 
convingerea lor 
este că omul 
şi dinozaurii 
nu au trăit în 
aceeaşi perioadă! 

Monstrul din 
Loch Ness - un 
Elasmosaurus?4 

Oricum, cu cât 
cercetăm mai mult 
literatura istorică, cu atât mai mult realizăm că 
există mărturii copleşitoare că balaurii erau fiare 
adevărate, foarte asemănătoare reconstituirilor 
moderne ale dinozaurilor şi că existenţa lor 
fusese înregistrată de mulţi oameni, chiar doar 
cu câteva secole în urmă. 

Ce s-a întâmplat cu dinozaurii? 

Evoluţioniştii îşi folosesc din plin imaginaţia ca 
răspuns la această întrebare. Din cauza convingerii 
lor că dinozaurii au "stăpânit" lumea timp de 
milioane de ani, după care, chipurile, au dispărut 
cu milioane de ani înainte ca omul să fi evoluat, 
ei au trebuit să vină cu tot felul de presupuneri 
pentru a explica această "misterioasă" dispariţie. 
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Când citeşti literatura evoluţionistă, eşti 
surprins de gama de idei privind presupusa lor 
dispariţie. Ceea ce urmează, este doar o mică 
listă de teorii: 

Dinozaurii au murit prin înfometare - sau, au 
murit din cauza îmbuibării; au fost otrăviţi; 
au orbit din cauza cataractelor şi nu s-au 
mai reprodus; mamiferele le-au mâncat ouăle. 
Alte cauze includ: pulbere vulcanică, gaze 
otrăvitoare, comete, pete solare, meteoriţi, 
sinucideri în masă, constipaţie, paraziţi, creier 
micşorat (şi implicit reducerea inteligenţei), 
vertebre dislocate, schimbări în compoziţia 
aerului, etc. 

Este vădit că evoluţioniştii nu ştiu ce s-a 
întâmplat şi în djsperarea lor se agaţă de 
orice. într-o recentă carte evoluţionistă despre 
dinozauri, O nouă privire asupra dinozaurilor, 
autorul a făcut remarcă: "Acum se pune 
întrebarea importantă. Ce a cauzat toate aceste 
dispariţii la un moment dat, în urmă cu cea. 65 
milioane ani? S-au sugerat zeci de cauze, unele 
serioase şi rezonabile, unele complet absurde iar 
altele de-a dreptul hilare. An de an oamenii vin 
cu noi teorii asupra acestei probleme spinoase. 
Necazul este că, dacă va trebui să găsim doar 
o singură cauză «acestor evenimente, ea ar 
trebui să explice moartea tuturor animalelor de 

uscat şi acvatice în acelaşi timp. Dar va trebui 
să explicăm, în ambele cazuri, motivul pentru 
care doar o parte din animale a murit. Multe 
din animalele terestre precum şi multe din cele 
marine au continuat să trăiască, liniştite, în 
perioada următoare. Din păcate, nu există nici o 
astfel de explicaţie!" (Alan Charig, p.150). 

Dar o astfel de explicaţie există. Dacă faci 
abstracţie de contextul evoluţionist şi te 
debarasezi de milioanele de ani, ca apoi să 
iei Biblia în serios, vei găsi o explicaţie care 
corespunde realităţilor şi are sens pe deplin. 

în timpul potopului, multe din creaturile 
acvatice au murit dar unele au supravieţuit. în 
plus, toate animalele de uscat din afara arcei, au 
murit, însă reprezentanţii tuturor speciilor care 
au supravieţuit pe arcă, au trăit în noua lume de 
după potop. Aceste animale de uscat (inclusiv 
dinozauri) au găsit noua lume ca fiind mult 
diferită de cea de dinaintea potopului. Datorită 
(1) luptei pentru hrană care nu mai era din 
abundenţă, (2) altor catastrofe, (3) faptului 
că oamenii ucideau pentru hrană (şi probabil 
pentru distracţie) şi (4) distrugerii habitatelor, 
etc, multe specii de animale au pierit în cele din 
urmă. Grupul de animale, pe care noi le numim 
acum dinozauri, s-a stins de asemenea. De fapt, 
un număr considerabil de animale au dispărut. 
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Dispariţia pare a fi regula în istoria Pământului 
(nu dezvoltarea unor noi tipuri de animale, aşa 
cum ne-am aştepta, conform legii evoluţiei). 

Vom vedea vreodată un dinozaur viu? 

Răspunsul este probabil "nu". Dar cine ştie? 
Există unii oameni de ştiinţă care cred că 
se poate ca un număr de dinozauri să fi 
supravieţuit în junglele izolate. Azi descoperim 
încă noi specii de animale şi plante în zone care 
erau prea dificil de explorat până acum. Chiar 
băştinaşii unor ţări descriu fiare care corespund 
cu ceea ce poate fi un dinozaur. 

Creaţioniştii, bineînţeles, n-ar fi surprinşi dacă 
cineva ar găsi un dinozaur viu. Oricum, 
evoluţioniştii ar trebui să explice atunci, de 
ce au făcut afirmaţii categorice că omul şi 
dinozaurii nu a trăit niciodată în acelaşi timp. 
îmi închipui că ei ar spune ceva de genul 
că acest dinozaur a reuşit să supravieţuiască 
deoarece a fost prins într-o zonă izolată, zonă 
care nu s-a schimbat de milioane de ani. 
Vedeţi, nu contează ce este găsit, sau cât de 
stânjenitor este pentru teoriile evoluţioniştilor, 
ei întotdeauna vor fi în stare să născocească 
un "răspuns" deoarece evoluţia este o credinţă. 
Nu este ştiinţă, nu este realitate! 

Ce lecţie putem învăţa de la dinozauri? 

Când privim părţi ale scheletelor dinozaurilor, 
ne putem reaminti că moartea nu a făcut parte 
din creaţia originală. De fapt, moartea este 
un intrus, care a apărut când primul om nu 
L-a ascultat pe Dumnezeu. Biblia ne spune că, 
datorita faptului că suntem toţi descendenţi ai 
lui Adam, toţi am păcătuit: "De aceea, după 
cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume 
şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea 
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că 
toţi au păcătuit..." (Romani 5:12); "Căci toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." 
(Romani 3:23). Trebuie să recunoaştem că 
răutatea din lume se datorează păcatului, 
răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu. 

De asemenea, ne putem reaminti că Dumnezeu, 
care a făcut toate lucrurile, inclusiv dinozaurii, 
este de asemenea un Judecător al creaţiei Sale. 
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Lui, aşteptăm 
ceruri noi şi 
un pământ 
nou, în care 
va locui 
neprihănirea" 
(2 Petru 
3:13). Şi cum 

va fi pe acest Pământ nou? "El (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). 

Dar suntem avertizaţi, de asemenea, că mulţi nu 
vor fi lăsaţi să vadă acest Pământ nou ci vor suferi 
o veşnicie: "Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, 
scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la 
idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care 
arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua." 
(Apocalipsa 21:8). 

Oamenii, care cu toţii sunt păcătoşi din momentul 
concepţiei (Psalmul 51:5), nu pot trăi cu un 
Dumnezeu Sfânt, ci sunt condamnaţi la separare 
veşnică de Dumnezeu. Dar, Dumnezeu a pregătit 
mijloace minunate de eliberare din păcat. Biblia ne 
învaţă că Dumnezeu a oferit jertfa perfectă de care 
era nevoie pentru a plăti pedeapsa pentru păcatul 
omului. Unicul Fiu al lui Dumnezeu, Cel care a 
creat, de fapt, lumea (Coloseni 1:16), a venit pe 
Pământ ca om, ca descendent cil lui Adam, să 
sufere pedeapsa morţii pentru păcat. "Dar acum 
Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 
Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin 
om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi 
mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos" (1 
Corinteni 15:20-22). 
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Domnul Isus Hristos a murit pe o cruce, dar a 
treia zi, a înviat din nou, biruind moartea, aşa că 
oricine crede în El şi îl acceptă în viaţa lui poate 
să se întoarcă înapoi la Dumnezeu şi să trăiască 
o veşnicie cu Creatorul. "Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică" (Ioan 3.16); "Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca 
să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire" (1 Ioan 1:9). 

Pe aceia care nu acceptă prin credinţă ce a 
făcut Hristos pentru ei şi nu îşi recunosc natura 
păcătoasă şi nevoia de răscumpărare, Biblia îi 
avertizează că asemenea oameni vor trăi veşnic, 
dar vor fi despărţiţi de Dumnezeu, fiind obligaţi 
să trăiască într-un loc de chin, loc pe care Biblia 
îl numeşte Iad. Dar ce mesaj minunat pentru 
aceia care îşi încredinţează viaţa Domnului! 
Ce Salvator minunat! Ce salvare minunată în 
Hristos Creatorul! 

1 De fapt soţia doctorului, care se plimba prin împrejurimile 
casei unui pacient vizitat de soţul ei. [n.t.] 

2 Soţia lui Mantell a găsit primii dinţi pe marginea drumului, 
într-o grămada de pietre de pavaj [n.t.] 

3 Supersaurus cântărea peste 100 de tone şi avea peste 25m 
înălţime, [n.t.] r 

4 Elasmosaurus nu este un dinozaur ci un plesiosaur [n.t.] 

Answers in Genesis caută să dea slavă şi cinste 
Dumnezeului Creator şi să susţină adevărul 
relatării biblice asupra originilor şi istoriei lumii 
şi umanităţii. 

O parte a acestei istorii reale se referă la 
vestea rea că răzvrătirea lui Adam a adus în 
această lume moarte, suferinţă şi despărţirea de 
Dumnezeu. Vedem rezultatele pretutindeni în 
jurul nostru. Oamenii, care sunt cu toţii păcătoşi 
din chiar momentul concepţiei (Psalmul 51:1), 
nu pot trăi alături de un Dumnezeu Sfânt ci sunt 
condamnaţi la despărţire de El. 

Vestea ce bună însă este că Dumnezeu a făcut ceva 
pentru această stare de lucruri. Dumnezeu ne-a 
pus la dispoziţie o cale minunată de eliberare din 
păcat. Biblia ne învaţă că Dumnezeu L-a trimis 
pe Hristos, unicul Său Fiu, pentru a fi jertfa 
desăvârşită şi a suferi pedeapsa deplină pentru 
păcatul omenesc. Domnul Iisus Hristos este cel 
care a creat lumea (Coloseni 1:16) şi a venit pe 
Pământ ca Dumnezeu Deplin şi Om Deplin, astfel 
încât să poată prelua pedeapsa cu moartea pentru 
păcatul tău şi.al meu. "Dar acum, Hristos a înviat 
din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea 
a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea 
morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi 
vor învia în Hristos;" (I Corinteni 15:20-22) 
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Domnul Iisus Hristos a murit pe o cruce dar 
a înviat a treia zi, biruind moartea astfel încât 
oricine crede în El şi îl acceptă în propria-i viaţă, 
se poate întoarce la Dumnezeu şi poate trăi 
eternitatea cu Dumnezeu. "Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică." (Ioan 3:16); "Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca 
să ne ierte păcatele şi să ne cură{ească de orice 
nelegiuire." (I Ioan 1:9). 

Pentru cei care nu acceptă prin credinţă 
ceea ce a făcut Hristos pentru ei şi nu îşi 
recunosc natura păcătoasă precum şi nevoia de 
răscumpărare (nevoia ca Hristos să plătească 
preţul răscumpărării pentru a ne elibera de 
păcat şi implicit moarte), se găseşte în Biblie 
un avertisment serios: vor trăi veşnic dar 
despărţiţi de Dumnezeu într-un loc al chinurilor 
şi suferinţei pe care Biblia îl numeşte Iad. Pentru 
cei care însă îşi leagă viaţă definitiv de Domnul, 
ce mesaj minunat! Ce Mântuitor minunat! Ce 
minunată mântuire în Hristos Creatorul! 

(Pentru mai multe informaţii privind cuvântul 
Scripturii referitor la primirea vieţii veşnice, vă 
rugăm să scrieţi sau să telefonaţi la cel mai apropiat 
oficiu Answers in benesis - vedeţi coperta 2.) 

Lecturi adiţionale: 

Minciuna de Ken Ham 

Creation: Facts of Life de Gary Parker 

The Answers Book de Ken Ham, Cari Wieland and 
Andrew Snelling. 

j The Young Earth de John Morris 

Stones and Bones de Cari Wieland 

!

Alte broşuri în această serie: 

Where Did Cain GetHis Wife? de Ken Ham 

Exista Dumnezeu cu adevărat? de Ken Ham 

i 
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