
Ce este Biblia 

1. Prima carte tipărită a fost Biblia. Ea a fost 
editată în varianta latină (Vulgata ) de către 
Guttenberg. 
  2. În original a fost scrisă în trei limbi:  
• ebraica,  
• aramaica ( limba comună a Orientului 

Apropiat pînă în vremea lui Alexandru 
Macedon, sec VI-IV î Cr.) şi  

• greaca (limba internaţională pe timpul lui 
Isus Hristos ). 
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3. Scriptura conţine 66 cărţi, incluse în Canon de 
către ortodocși, catolici, protestanţi  şi 

neoprotestanți.  

4. Biblia este alcătuită din 2 părţi: Vechiul 

Testament şi Noul Testament. Vechiul Testament 

conţine proorocii până la venirea Fiului lui 

Dumnezeu. Noul Testament relatează despre 

împlinirea acestor prorocii în Isus Hristos. 

5. Aceste cărţi din Biblie au fost scrise de 40 de 

autori diferiţi, independent unul de altul. Ei aveau 

foarte puţine lucruri comune, nu numai din 

cauza distanţei fizice dintre ei, dar şi a distanţei 

sociale. Printre ei întâlnim: împăraţi, păstori, 

ostaşi, funcţionari de stat, preoţi şi un medic. 



6. Textul Bibliei conţine: documente istorice, 

coduri de legi (administrative, penal, etic), 

poezie religioasă, proiecte didactice, 

proverbe, biografii, corespondenţă personală, 

amintiri şi genuri pur biblice: prorocirea şi 

revelaţia. 

7. Biblia a fost scrisă timp de 15 secole. 

8. Autorii au trăit pe trei continente. 

9. Cu toate acestea are un conţinut coerent, 

adevărul este dezvăluit în mod progresiv. De la 

Genesa la Apocalipsa este armonie şi unitate. 

10. Biblia este unică nu doar prin ceea ce este 

scris mai sus, ci şi pentru că este scrisoarea lui 

Dumnezeu pentru tine personal. 



STRUCTURA BIBLIEI 

Biblia (din lb. greacă βιβλίον, pl. βιβλία -cărți) se referă la scripturile sacre din 

iudaism şi creştinism. Prima parte a Bibliei este numită Vechiul Testament 
(din grecescul "palaia diathékè").  
 

Vechiul Testament reprezintă în mare traducerea grecească (sau din aceasta în 
alte limbi) a textului sacru ebraic așa cum era el prin secol II î.H.  
O împărțire cu origine evreiască pe criterii funcționale a Vechiului Testament îl 
împarte pe acesta în:   

                                           Legea ("Legea lui Moise", "Pentateuhul", adică     
primele "cinci cărți" ale Bibliei),  
                                           Cărțile istorice 

                                           Cărțile poetice 

                                           Profeții mari 
                                           Profeții mici 

 

A doua parte a Bibliei este numită Noul Testament. Aceasta este formată 
din: Cărți istorice 

                   Epistole pauline 

                               Epistole generale 

                                               O carte profetică 
 


