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Anunțuri:

Dependența	de	Hristos	în	Biserică	și	familie
Ioan 15:1-8

Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există 

dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă 

aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se 

dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc. 

Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se 

pare că aceleași cuvinte le spun și telefonul inteligent, internetul sau calculatorul. 

Asta se numește dependență: să nu poți face nimic fără... Adevărații ucenici sunt 

dependenți de Hristos; nu pot și nu vor să facă nimic fără El. Nu există rodire 

spirituală fără a rămâne conctați la sursa vieții spirituale, Hristos.

Ce înseamnă să fii dependent de Hristos? Să acționezi în totul totului tot 

după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El, 

să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții 

ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui.

Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos. 

Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred 

eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține 

dependenți de ei, idolii moderni. 

Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic 

fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce 

de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de 

tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație? 

Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non-

stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de 

căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul 

căruia îi slujești ca ucenic?

Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm 

relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem 

pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos 

și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și 

să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu 

Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne. 

Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume 

dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din 

realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă: 

Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel 

ucenicii Mei.

Dependența	de	Hristos	în	Biserică	și	familie
Ioan 15:1-8

Dependența este o caracteristică a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. Există 

dependențe sănătoase și dependențe nesănătoase. Nimeni nu este alertat dacă 

aude că este dependent de aer, apă, hrană. Însă ar trebui să ia măsuri dacă se 

dovedește a fi dependent de medicamente, droguri, relații nesănătoase etc. 

Despărțiți de Mine nu puteți face nimic… spune Mântuitorul, deși uneori se 
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după Cuvântul Lui. Să păzești poruncile Lui și să urmezi calea pe care a trasat-o El, 

să nu te abați nici la stânga nici la dreapta crezând că știi mai bine drumul. Să obții 

ce dorești prin rugăciune și trăire creștină bazată pe credința în Cuvântul Lui.

Există cel puțin două pericole care amenință dependența totală de Hristos. 

Pe de-o parte este dorința omului de independență: să fac ce vreau eu; cum cred 

eu; când vreau eu. Pe de altă parte este bătălia altor „domni” de a ne ține 

dependenți de ei, idolii moderni. 

Copiii noștri par de multe ori dependenți de tehnologie. Nu pot face nimic 

fără telefonul inteligent și fără internet. Ca părinți trăim provocarea de a-i conduce 

de la dorința de independență la dependența de Hristos, învingând dependența de 

tehnologie. Suntem în fața unei mari provocări: teocrație sau tehnocrație? 

Dependenți de tehnologie sau dependenți de teologie? La ce ești conectat non-

stop: la Hristos sau la internet? Cui adresezi cererile tale de tot felul: motorului de 

căutare sau lui Hristos? Cine te face cel mai eficient și rodnic? Cine este maestrul 

căruia îi slujești ca ucenic?

Suntem datori să trăim noi înșine în dependență de Hristos, să cultivăm 

relația cu El prin credință, rugăciune, sfințire și rodire. Și suntem datori să îi creștem 

pe copiii noștri după acest model. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: și lui Hristos 

și tehnologiei. Da, putem folosi tehnologia, dar nu trebuie ca ea să ne folosească și 

să ne stăpânească. Eficiența Bisericii ar trebui să depindă de strânsa relație cu 

Hristos și nu de utilizarea inteligentă a tehnologiilor moderne. 

Biserica și familia sunt chemate de Dumnezeu să reflecte în lume 

dependența de Hristos ca fundament al realizărilor lor. Din păcate, multe din 

realizările noastre se bazează pe noi înșine și ne aduc slavă nouă. Isus spune însă: 

Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel 

ucenicii Mei.

o 		 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Astăzi	ın̂	cadrul	slujbei	de	seară	vom	avea	o	
dezbatere	 cu	un	 invitat	 special,	pastorul	Daniel	Fodorean,	de	 la	Constanța,	pe	
tema:	 Dinamica	 Bisericii	 -	 Forme	 (in)adecvate	 pentru	 ım̂plinirea	 funcțiilor	
bisericii.	Așteptăm	ın̂trebările	dvs.	ın̂	legătură	cu	aceste	teme	abordate,	fie	ın̂	scris	
pe	un	bilet,	fie	ın̂	direct	la	microfon.	Vă	mulțumim!

o 		 CATEHEZĂ.	 Reamintim	 celor	 doritori	 să-L	 urmeze	 pe	 Domnul	 Isus	
Hristos,	 că	 a	 ın̂ceput	 un	 nou	 curs	 de	 cateheză,	 de	 inițiere	 ın̂	 cunoașterea	
principalelor	 doctrine	 biblice.	 Sunt	 așteptați	 toți	 cei	 care	 doresc	 să	 cunoască	
adevărurile	 Scripturii	 privind	 mântuirea	 sufletului	 și	 au	 ı̂ntrebări	 legate,	 ı̂n	
special,	de	mântuire.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	
9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj	(bibliotecă).

o 		 MARȘUL	PENTRU	VIAȚĂ.	I�n	fiecare	an,	ın̂	peste	100	de	orașe	din	țară	se	
organizează	ın̂	 luna	martie	Marșul	pentru	viață,	cu	scopul	de	a	afirma	și	apăra	
dreptul	copiilor	de	a	se	naște	și	de	a	condamna	avorturile.	Din	1958	până	ın̂	2016	
au	fost	avortați	22.832.650	de	copii	ın̂	România.	Oare	câți	urmează?	Vino	pe	24	
Martie,	de	la	11.00,	în	Piața	Unirii	să	apărăm	Calea,	Adevărul	și	Viața.	

o 		 EUTIH.	Cum	ne	vorbește	 și	ne	 ın̂drumă	Dumnezeu	astăzi?	Cum	să	 iau	
decizii	 ın̂țelepte	deși	 sunt	 tânăr?	Vino	marți,	de	 la	18.30,	 și	 aflăm	 răspunsul	
ım̂preună.

o  	 ADOLESCENȚI.	 Adolescenții	 sunt	 așteptați	 vineri,	 de	 la	 18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

o GRUPURI	DE	RUGÃCIUNE.	Vã	reamintim	cã	existã	un	timp	de	rugãciune	
în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	frații,	surorile	 și	
tinerii	care	doresc	sã	mijloceascã	pentru	lucrarea	Domnului	din	biserica	noastrã.	
I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

o  CITIREA	 BIBLIEI.	 Anul	 acesta	 vom	 citi	 Noul	 Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	Primele	șase	luni	vom	citi	cele	patru	evanghelii	simultan,	urmărind	
lucrarea	Mântuitorului	ın̂	ordine	cronologică.	Pentru	citirea	Bibliei	prin	proiectul	
Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Eu	sunt	Vița,	voi	sunteți	

mlădițele.	Cine	rămâne	în	Mine	

și	în	cine	rămân	Eu	aduce	

multă	roadă,	căci,	despărțiți	de	

Mine,	nu	puteți	face	nimic.	

Ioan	15:5

 Rugãciune	specialã	pentru

FAMILIILE	BISERICII
	sMulțumim	 pentru	 familiile	 sănătoase	

relațional	și	spiritual.
sMulțumim	 pentru	 familiile	 cu	 spirit	 de	
slujire.
sMulțumim	pentru	familiile	ın̂	care	soțul	și	
soția	și	copiii	sunt	credincioși.
sMijlocim	pentru	 ın̂tregirea	 familiilor	mixte	 (mântuirea	partenerului	de	
viață	și/sau	a	copiilor).
sMijlocim	pentru	văduve	și	văduvi	să	continue	cu	credință	viața,	chiar	dacă	
au	rămas	fără	partenerul	de	viață.
sMijlocim	pentru	formarea	de	noi	familii	creștine	(călăuzire	și	ın̂drăzneală	
pentru	tineri).
sMijlocim	 pentru	 familiile	 tinere	 să	 ı̂și	 crească	 copiii	 ı̂n	 ascultare	 de	
Dumnezeu	și	să	aibă	echilibru	ın̂tre	serviciu,	familie,	slujire.
sMijlocim	pentru	 familiile	 seniorilor	 să	 ıî	 ın̂tărească	Dumnezeu	până	 la	
capătul	vieții,	să	lase	o	mărturie	frumoasă	ca	moștenire.
sMijlocim	 pentru	 familiile	 disfuncționale,	 ca	 fiecare	 partener	 să	 se	
pocăiască	ın̂	dreptul	lui	și	să	respecte	Cuvântul	lui	Dumnezeu.		

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 

Pastor,	Daniel	Mercioniu



Collins,	ajungând	 la	concluzia	că	nu,	nu	era	nebun,	

ştia	cine	este	şi	ce	a	venit	să	facă.

Mai 	 departe , 	 Lee 	 Strobel 	 a 	 dor i t 	 s ă	

investigheze	 dacă	 Isus	 ı̂mplineşte	 caracteristicile	

divinităţii,	 aşa	 că,	 pentru	 al	 optulea	 interviu,	 l-a	

abordat	pe	Donald	A.	Carson.

Urmează	 apoi	 un	 capitol	 foarte	 interesant:	

Dovada	 amprentelor,	 care	 răspunde	 ı̂ntrebării	 Se	

potrivea	Isus	–	şi	numai	Isus	–	cu	identitatea	lui	Mesia?	

Vă	invităm	să	descoperiţi	interviul	lui	Lee	Strobel	cu	

Louis	 Lapides	 şi	 să	 vă	 minunaţi	 de	 abundenţa	

„potrivirilor“.

Şi	 am	 ajuns	 astfel	 la	 cea	 de-a	 treia	 parte	 a	

cărţii,	care	este	și	cea	mai	impresionantă.	Ea	prezintă	

o	 cercetare	 a	 ı̂nvierii,	 pornind	 ı̂nsă	 de	 la	 analiza	

veridicităţii	morţii	lui	Isus,	din	cauză	că	există	teoria	

conform	căreia	Isus	nu	ar	fi	fost	de	fapt	mort	când	a	

fost	coborât	de	pe	cruce.	Lee	Strobel	l-a	contactat	pe	

Alexander	Metherell,	care	are	autoritatea	medicală	şi	

ştiinţifică	 de	 a	 explica	 răstignirea.	 El	 a	 pornit	 cu	

explicaţiile	 sale	 ın̂că	 de	 la	 Cina	 cea	 de	 Taină.	 Unii	

sceptici	 pot	 spune	 că	 sudoarea	 preschimbată	 ı̂n	

picături	 de	 sânge	 nu	 este	 altceva	 decât	 rodul	 unei	

imaginaţii	prea	active.	Metherell	explică:

Avem	 aici	 o	 condiţie	 medicală	 cunoscută,	

numită	hematidroză.	Nu	este	foarte	comună,	dar	este	

asociată	cu	o	presiune	psihică	foarte	mare.	Neliniştea	

profundă	 cauzează	 eliberarea	 de	 substanţe	 chimice	

care	 rup	 capilarele	 din	 glandele	 sudoripare.	 În	

consecinţă,	 se	produce	o	uşoară	sângerare	 în	aceste	

glande,	iar	sudoarea	apare	amestecată	cu	sânge.	Un	

alt	 efect	 este	 fragilitatea	 deosebită	 a	 pielii,	 aşa	 că,	

atunci	când	Isus	a	fost	biciuit	a	doua	zi,	pielea	Lui	era	

foarte	sensibilă.

Apoi,	 Metherell	 descrie	 metoda	 brutală	 de	

biciuire	a	romanilor.	Ei	foloseau	un	bici	din	curele	de	

piele	ım̂pletite,	ın̂tre	care	erau	prinse	bile	metalice.	

Când	biciul	lovea	carnea,	aceste	bile	cauzau	vânătăi	

sau	contuzii	profunde,	care	se	rupeau	la	următoarele	

lovituri.	Biciul	mai	avea	şi	bucăţi	ascuţite	de	os,	care	

tăiau	adânc	ın̂	carne.	Mulţi	oameni	mureau	ın̂	urma	

biciuirii,	 iar	 dacă	 supravieţuiau,	 intrau	 ı̂n	 şoc	

hipovolemic,	 ca	 urmare	 a	 pierderii	 unei	 cantităţi	

ı̂nsemnate	 de	 sânge.	 Aceasta	 ı̂nseamnă	 că	 inima	

galopează	 ın̂	 ın̂cercarea	de	a	pompa	sângele	 care	nu	

mai	 este	 acolo,	 tensiunea	 arterială	 scade,	 provocând	

leşin	sau	colaps,	iar	persoana	respectivă	are	o	senzaţie	

foarte	puternică	de	sete.	Isus	se	afla	ın̂	şoc	hipovolemic	

după	biciuire	şi	Evangheliile	relatează	că	a	spus	„Mi-e	

sete!“.	Dar	partea	cea	mai	impresionantă	abia	de-acum	

urmează . 	 Dr. 	 Metherell 	 descrie	 felul 	 ı̂n 	 care	

condamnaţii	 erau	 pironiţi	 şi	 răstigniţi.	 Romanii	

foloseau	pentru	pironire	cuie	cu	o	lungime	ın̂tre	13-18	

cm,	 pe	 care	 le	 ı̂nfigeau	 ı̂n	 ı̂ncheieturile	 mâinilor	 –	

contrar	imaginii	comune	eronate	a	lui	Isus	crucificat	şi	

pironit	ın̂	palme.	Pironul	traversa	locul	prin	care	trece	

nervul	 median,	 cel	 mai	 mare	 nerv	 ce	 porneşte	 spre	

palmă,	care	era	astfel	zdrobit.	Ca	să	vă	puteţi	imagina	

durerea	provocată	astfel,	aduceţi-vă	aminte	de	durerea	

pe	care	o	simţiţi	când	vă	loviţi	ın̂	cot.	Imaginaţi-vă	apoi	

că	aţi	lua	o	pereche	de	cleşti	cu	care	aţi	strânge	şi	aţi	

zdrobi	 acel	 nerv.	 Efectul	 produs	 ar	 fi	 asemănător	 cu	

durerea	experimentată	de	Isus.

Durerea	 era	 absolut	 insuportabilă.	 De	 fapt,	

literalmente	 nu	 există	 cuvinte	 care	 s-o	 descrie;	 a	

trebuit	 să	 fie	 inventat	 un	 cuvânt	 nou:	 atroce	 (engl.	

excruciating	 –	 din	 lat.	 excruciatus),	 care	 ı̂nseamnă	

literal,	„de	pe	cruce“.	Imaginaţi-vă!	A	trebuit	inventat	un	

cuvânt	 nou,	 deoarece	 niciunul	 din	 cele	 existente	 ın̂	

limbă	nu	putea	să	descrie	chinurile	crucii!

Şi	asta	nu	este	ın̂că	totul!	I�n	continuare,	Isus	a	

fost	ridicat	şi	bârna	orizontală	de	care	ıî	fuseseră	prinse	

mâinile	 a	 fost	 prinsă	 de	 stâlpul	 vertical,	 apoi	 I	 s-au	

bătut	 cuie	 şi	 ı̂n	 picioare.	 Astfel,	 ı̂ntreg	 trupul	 se	

sprijinea	 pe	 nişte	 nervi	 zdrobiţi,	 braţele	 i-au	 fost	

imediat	ın̂tinse	şi	alungite	cu	aproximativ	15	cm,	ceea	

ce	a	provocat	dislocarea	ambilor	umeri.

Odată	ce	omul	era	atârnat	 în	poziţie	verticală,	

crucificarea	era	în	esenţă	o	moarte	lentă	şi	agonizantă	

prin	asfixiere,	spune	Metherell.	Şi	aceasta	din	cauză	că	

presiunile	exercitate	asupra	muşchilor	şi	a	diafragmei	

forţau	pieptul	ın̂	poziţie	de	inspiraţie;	pentru	a	putea	

expira,	omul	trebuia	să	se	ım̂ pingă	ın̂ 	sus	cu	picioarele	

pentru	 ca	 tensiunea	 asupra	muşchilor	 să	 fie	 uşurată	

câteva	clipe.	Dar	făcând	acest	lucru,	piroanele	sfâşiau	

mai	adânc	ın̂	carne,	blocându-se	ın̂	ultimă	instanţă	la	

nivelul	oaselor	tarsiene.	După	ce	reuşea	să	expire,	omul	

putea	să	se	lase	din	nou	ın̂	jos	şi	să	inspire.	Apoi	trebuia	

să	 se	 ridice	 din	 nou	 să	 expire,	 frecându-şi	 spatele	

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E

Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	
București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	
ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	
următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București
-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	
-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

ın̂sângerat	de	lemnul	aspru	al	crucii.	Acest	proces	se	

repeta	mereu	şi	mereu,	până	când	omul	era	biruit	de	

epuizare	 şi	 nu	 se	 mai	 putea	 ridica	 să	 respire.	 I�n	

concluzie,	Isus	nu	putea	fi	ın̂	nici	un	caz	viu	după	ce	a	

fost	coborât	de	pe	cruce,	aşa	că	teoria	conform	căreia	

nu	ar	fi	murit	de	fapt	nu	stă	ın̂	picioare.

Următoarele	 capitole	 se	 ocupă	 cu	 studiul	

răspunsurilor	 la	 ı̂ntrebările	 „Lipsea	 cu	 adevărat	

trupul	lui	Isus	din	mormânt?“,	„A	fost	Isus	văzut	viu	

după	moartea	Lui	pe	cruce?“,	„Există	fapte	ce	susţin	

ı̂nvierea?“	 care	 reprezintă	 dovada	 trupului	 lipsă,	

dovada	apariţiilor	şi	dovezile	circumstanţiale.

William	 Lane	 Craig	 argumentează	 foarte	

convingător	ın̂	favoarea	mormântului	gol,	arătând	că	

ı̂n	 baza	 dovezilor,	 aceasta	 este	 cea	 mai	 bună	

explicaţie	 pentru	 cele	 ı̂ntâmplate.	 Atâta	 timp	 cât	

existenţa	lui	Dumnezeu	este	cel	puţin	posibilă,	există	

posibilitatea	ca	El	să	fi	intervenit	în	istorie	înviindu-L	

pe	Isus	din	morţi,	concluzionează	acesta.

Gary	Habermas	ne	arată	ın̂	capitolul	13	că	nu	

există	 nicio	 dovadă	 ın̂temeiată	 pentru	 care	 să	 ne	

ın̂doim	de	mărturia	celor	care	spun	că	L-au	ın̂tâlnit	

pe	Isus	cel	ın̂viat,	aşa	cum	apare	ea	ın̂	Evanghelii	şi	ın̂	

celelalte	scrieri	ale	Noului	Testament.

I�n	 ultimul	 capitol	 al	 cărţii	 Pledoarie	 pentru	
Cristos,	Lee	Strobel	stă	de	vorbă	cu	J.P.	Moreland,	care	
ıî	 arată	 că	 există	 5	 probe	 care	 susţin	 evenimentul	
ın̂vierii.

I�n	 final,	 Lee	 Strobel	 ne	 provoacă	 să	 privim	
dovezile	şi	să	luăm	o	decizie	pe	baza	acestora.	Dacă	
Isus	este	Fiul	lui	Dumnezeu	cel	I�nviat,	venit	să	salveze	
omenirea,	 cum	 ne	 vom	 raporta	 la	 El?	 Decizia	 ne	
aparţine.

Mai	multe	 despre	 această	 carte	 și	 alte	 cărți	
scr ise 	 de 	 Lee 	 S trobel 	 a f la ț i 	 de 	 pe 	 b logul	
carteaeoviață.com.

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Pledoarie	pentru	Cristos	

	 																																												de	Lee	Strobel

	 I� n 	 ant i c iparea 	 ș i 	 preg ă t i rea 	 pentru	

sărbătoarea	 Paștelui,	 vă	 propunem	 ın̂	 următoarele	

săptămâni	 câteva	 cărți	 ce	 se	 concentrează	 asupra	

evenimentelor	 morții	 și	 I�nvierii	 Domnului	 Isus	

Hristos.	 Astăzi	 vă	 prezentăm	 Pledoarie	 pentru	

Creator	de	Lee	Strobel.	Iată	ce	mărturiseşte	autorul:

În	această	căutare	a	adevărului	mi-am	folosit	

experienţa	de	jurnalist	specializat	în	probleme	juridice	

privind	 la	 mai	 multe	 categorii	 de	 dovezi	 –	 dovezile	

prezentate	de	martorii	oculari,	dovezile	documentare,	

dovezile	coroborante,	dovezile	circumstanţiale	 şi	da,	

chiar	şi	dovezile	amprentelor	digitale.

Cartea	este	structurată	 foarte	riguros	ın̂	trei	

părţi:	Partea	I	–	Examinarea	datelor,	partea	a	II-a	–	

Analiza	lui	Isus	şi	partea	a	III-a	–	Cercetarea	învierii.	

Fiecare	capitol	al	cărţii	este	un	interviu	purtat	de	Lee	

Strobel	 cu	 câte	 un	 specialist	 sau	 cercetător	 ı̂n	

problema	dezbătută	ın̂	capitolul	respectiv.	

Prima	 parte	 se	 ocupă	 aşadar	 de	 dovezile	

martorilor	 oculari	 –	 adică	 ale	 evangheliştilor,	

dovezile	 documentare	 –	 dacă	 Evangheliile	 sunt	

demne	de	crezare	şi	au	ajuns	până	la	noi	ın̂tr-o	formă	

cât	 mai	 apropiată	 de	 documentele	 originale,	 şi	 de	

dovezile	coroborante,	documente	extra-biblice	care	

să	 susţină	 datele	Noului	 Testament.	 După	 ce	 Craig	

Blomberg	 stabileşte	 credibilitatea	 fundamentală	 a	

documentelor	 Noului	 Testament,	 după	 ce	 Bruce	

Metzger	 confirmă	 acurateţea	 transmiterii	 acestora	

de-a	 lungul	 istoriei,	 după	 ce	 Edwin	 Yamauchi	

demonstrează	larga	coroborare	din	partea	istoricilor	

antici	 şi	 a	 altora,	 John	 McRay	 arată	 cum	 susţine	

arheologia	 credibilitatea	 lor,	 iar	 Gregory	 Boyd	 ı̂i	

ın̂fruntă	pe	cei	din	Seminarul	Isus,	Lee	Strobel	trece	

la	„Analiza	lui	Isus“,	aşa	cum	se	intitulează	partea	a	

doua	a	cărţii.

Pentru	 cel	 de-al	 şaselea	 interviu,	 care	

deschide	 această	 parte	 a	 doua,	 Lee	 Strobel	 l-a	

intervievat	 pe	Ben	Witherington,	 ın̂cercând	 să	 afle	

răspunsul	la	ın̂trebarea	„Era	Isus	cu	adevărat	convins	

că	 era	 Fiul	 lui	 Dumnezeu?“.	 Pentru	 a	 răspunde	 la	

ın̂trebarea	„A	fost	Isus	nebun	când	a	pretins	că	este	

Fiul	 lui	 Dumnezeu?“,	 autorul	 stă	 de	 vorbă	 cu	 Gary	
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