
DOVEZILE ISTORICE EXTRABIBLICE ALE EXISTENȚEI LUI CRISTOS 

 Biserica însăși, calendarul nostru, stabilirea duminicii ca zi de odihnă și 

schimbările remarcabile din viețile celor care-L urmează pe Cristos, sunt mărturii 

istorice cu privire la Cristosul din istorie. 

Există dovezi valide pentru existența istorică a lui Cristos venite din partea unor 

romani culți care îi desconsiderau pe creștini și le erau ostili. 

 -  (55-112) – cel mai de seama istoric roman, vorbeste de moartea lui 

“CRISTOS” in timpul domniei lui Tiberiu “a suferit moartea prin sentinta procuratorului 

Pilat din Pont”. 

- -112 – proprietor in Bitinia si Pont a scris lui Traian cerandu-i sfatul cu privire 

la cum sa-i trateze pe crestini omagiindu-i pentru viata lor integra (nu fura, nu comitea 

adulter, nu-si schimba cuvantul) si canta un cantec unui “CRISTOS” ca unui 

DUMNEZEU. 

-  – a scris in cartea sa “Despre viata celor 12 Cezari” ca “evreii au fost 

expulzati din Roma datorita unor tulburari legate de Crestos”. 

-  (125-190) – l-a descris pe CRISTOS ca unul care a fost rastignit in Palestina 

pentru ca a incepul un cult nou, ii invatase pe crestini sa creada ca ei sunt frati si ca ei 

trebuie sa respecte legile Lui. Lucian i-a ridiculizat ca se “inchinau la acel sofist 

rastignit”. 



-  (37-100) –un iudeu bogat care a scris pentru romanii 

culti sa justifice iudaismul, mentioneaza pe Iacov “ fratele lui Isus asa 

numitul Cristos “.   

Despre Isus a scris “Cristos a fost un om intelept care a fost 

condamnat de Pilat sa moara pe cruce”.  

 • imaginile porumbelului 

 • peștele  

 • ancora 

 • calendarul creștin compus de abatele scit 

care a murit în 550 d. Cr. (când a stabilit data 

nașterii lui Cristos s-a folosit de anul întemeierii Romei și a ales în 

mod eronat anul 754 d.i.Romei în loc de 749 d.i. Romei). 

 • ziua de duminică 

 • insemnele din catacombe 

 • Biserica 

 



Citirea Evangheliilor lasă o impresie puternică despre: 

• originalitatea Lui – rabinii citau pe alții, dar Cristos a spus “Eu zic”. 

• sinceritatea Lui – este singura ființă umană care nu a avut nimic de ascuns. 

• echilibrul – nici una din trăsăturile de caracter nu ieșeau în relief în dauna alteia. 

- copil fiind, a primit educația religioasă în școala sinagogii pentru copii; 

- fiecare copil era învățat o meserie manuală și D-l Isus învățase meseria “tatălui” 

său; 

- a fost botezat; 

- a fost ispitit; 

- Și-a ales ucenicii; 

- a făcut minuni și vindecări călătorind prin sate; 

- mesajul Lui a fost “ÎMPĂRĂȚIA”, nicidecum Crucea (cea prin care avea să 

moară), care începe aici pe pământ și se termină în veșnicie; 

- învățătura Bisericii a rămas aceeași: relațiile între oameni și poziția în societate 

să fie egale și bazate pe dragoste, ceea ce a făcut să fie înlăturate barierele de 

clasă, sex, rasă (abolirea sclaviei). 

- minunile au fost numeroase, constituind o parte importanta a lucrării Lui. 

Minunile pot fi definite ca fenomene inexplicabile prin legile cunoscute ale naturii, 

făcute în scopuri morale printr-o interventie specială a Divinității. 


