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Lecția 1   Capitolul 1 

INTRODUCEREA CURSULUI 
 

Descriere și Obiective: 

Cursul de Arheologie și Geografie  biblică se dorește a fi un curs care să prezinte 

descoperiri arheologice pertinente și informații geografice despre Țara Bibliei. 

Printre obiectivele cursului se află și intenția de a oferi o perspectivă echilibrată despre 

felul cum poate arheologia să fie de ajutor în studiul Biblic și cum această unealtă 

științifică poate proba informații importante pentru studentul Bibliei. 

Împreună cu geografia, arheologia va fi văzută ca un bun mijloc pentru înțelegerea unor 

evenimente din istoria Sripturilor și cum au fost acestea influențate de locuri, climă, 

cultură, etc... 

Descoperirile  prezentate aici și înțelese în lumina Scripturilor, vor putea lărgi 

înțelegerea, chiar și asupra unor texte dificile.  

    

 

INTRODUCERE ÎN ARHEOLOGIE BIBLICĂ 
 

 

 

Aproape două mii de ani, teologia creștină s-a dezvoltat fără să se slujească de ceea 

ce numim noi astăzi Arheologie Biblică. Deși Arheologia nu este o ramură indispensabilă 

în studiul teologiei, în ultimii ani, contribuția ei la înțelegerea vremurilor și evenimentelor 

descrise în Biblie este însemnată, dând studentului bibliei un înțeles mai cuprinzător al 

obiectului său de studiu, prin care se străduiește să înțeleagă: ce, când, unde și cum s-au 

petrecut evenimentele.  

Întrebarea la care nu poate răspunde Arheologia este: DE CE s-au petrecut 

evenimentele respective?,  totuși ea rămâne importantă ca disciplină de studiu și o unealtă 

bună pentru cercetătorul Scripturii. 

 

La întrebarea DE CE?, Unul singur poate da răspunsul- Dumnezeu. 

 

Să subliniem că, așa cum spune G. Frederick Owen în introducere la Suplimentul 

Arheologic din Biblia Tompson, Anglicised Edition, 1984 by Hodder & Soughton Limited, 

(pg 1631):” Dumnezeu a păstrat două copii a înregistrării istoriei despre revelația și 

preocuparea Sa specială pentru om. Una a fost Biblia, care a fost scrisa pe pergament și 

prin mari eforturi a fost pusă în mâna omului. Cealaltă a fost scrisă în ruine și în limbile 

ciudate ale țărilor din care provine Biblia.” *( Biblia Tompson, Anglicised Edition, 1984 by Hodder & 

Soughton Limited, pg. 1631) 
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În strânsă legătură cu studiul Arheologiei biblice, avem elemente importante de geografie, 

climă, cultură, tradiții și religie, toate împreună contribuind la o abordare mai cuprinzătoare 

a studiului și, în consecință, a înțelegerii societății, vremurilor, evenimentelor și 

pământurilor Bibliei. 

 

NOTĂ: Acesta nu este un curs de apologetică.  

 

Aici vedem contextul istoriei biblice. 

 

Arheologia este o știință relativ tânără. La început (prin sec 18) Arheologia nu era o 

știință, ci mai degrabă un domeniu de preocupare a căutătorilor de comori, care jefuiau 

mormintele și vindeau lucrurile găsite pe piețele orașelor mari (Cairo, Bagdad, Damasc). 

Mai târziu, guvernele Siriei, Irak, Franța, Marea Britanie, (cei care au ocupat/guvernat 

aceste locuri), au început să facă o politică de protejare a descoperirilor arheologice. 

Avem astfel cam 150-200 de ani în care această disciplină numită Arheologia Biblica 

s-a născut a crescut și s-a dezvoltat extraordinar. 

NOTĂ: Arheologia nu confirmă și nici nu infirmă credința. 

Atunci la ce este bună Arheologia pentru noi? Pe bună dreptate, studentul Bibliei s-ar putea 

întreba: merită să investesc timp în studiul Arheologieiei?  

Trebuie să subliniem faptul important că: „Începând cam de prin anul 1860, lopata 

arheologistului a oferit o comoară de material, îmbogățind astfel studiu biblic. 

Rămășițele civilizațiilor de mult apuse și a cetăților uitate au dat viață textului biblic. 

Mulțumită în primul rând Arheologiei, noi suntem astăzi într-o poziție mult mai bună 

decât oricând în înțelegerea Bibliei și a lumii ei.” (* Briscoe V. Thomas, Holman Bible Atlas ,̈ pg. 29) 

 

 

I- OBIECTIVE DE BAZĂ ALE ARHEOLOGIEI 

Arheologia Biblică are câteva obiective principale: 

1-Să ofere o perspectivă echilibrată despre cum poate contribui Arheologia la studiul biblic.  

2-Să ajungem să aprecierem Arheologiei ca un bun stabiliment (funadție, temelie) și un 

atent control științific. 

3-Să ne ajută să corelăm fapte geografice cu efectul lor asupra evenimentelor și afirmațiilor 

biblice. 

4-Să avem o expunere a celor mai recente date (descoperiri) Arheologice. 

5-Să explice cum lucrează Arhelogia cu Scriptura în înțelegerea textelor dificile.  
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II- CUM LUCREAZĂ ARHEOLOGIA ȘI GEOGRAFIA ÎMPREUNĂ 

1-Ne ajută să înțelegem de ce erau construite cetățile acolo unde erau. 

2-Ne descoperă una din necesitățile prioritare pentru tot orientul mijlociu, care era sursa de 

apă. 

3-Ne ajută să înțelegem mai bine timpurile biblice (mentalitatea de atunci și de acolo). 

 

III- DEFINIȚII 

DEFINIȚIA ARHEOLOGIEI: 

Arheologia este știința descoperirii și evaluării materialelor antice rămase, cu scopul de a 

constata identitatea, natura și extinderea trecutului civilizației. 

 

DEFINIȚIA ARHEOLOGIEI BIBLICE: 

Arheologia biblică este studiul sistematic al materialelor rămase de la acele culturi și 

civilizații care sunt, fie menționate în Biblie, fie viu conectate cu istoria biblică. 

 

 

 

NOTĂ: 

1-Ceea ce noi numim Arheologie biblică acopere, de fapt, o foarte mică regiune și perioadă 

de timp în geografia și istoria lumii. 

2- Principalul scop al Arheologiei biblice este localizarea acelor materiale rămase, care 

constituie trecutul biblic. 

3- Arheologia biblică oferă contextul istoric, cultural, geografic, religios al evenimentelor 

Bibliei. 

 

 

 

IV-  ROLUL ARHEOLOGIEI ÎN CERCETAREA ȘI STUDIUL BIBLIC 

Întrebarea este: Dovedește Arheologia cu adevărat Biblia?  Asta depinde dacă crezul tău 

este bazat pe faptul că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.  

 

1- Arheologia nu este un mijloc de dovedire a Bibliei. Arheologia este mereu în 

schimbare; următoarea descoperire ar putea să suțină, sau să combată Scriptura.  

2- Cine caută dovezi în afara Biblie are o credință care se leagănă într-o parte și alta. 

Nota: Arheologia adaugă informație, dar nu credință.  
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Lecția 2- ELEMENTE INTRODUCTIVE (continuare) 
 

1-Poate Arheologia să ne ajute să dovedim Biblia și crezul nostru?  NU! 

2-Folosim Arheologia ca o unealtă pentru mărturisire? NU! 
 

 Metoda lui Dumnezeu pentru mărturisire este predicarea Evangheliei.  
-Rom. 1:16;   Rom 10:16  Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut 

propovăduirea noastră?” 17  Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul 
lui Hristos.  

 

-1 Cor. 1:18-19   1Co 1:18  Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sînt pe calea 
pierzării: dar pentru noi, cari sîntem pe calea mîntuirii, este puterea lui Dumnezeu. 19  Căci este 
scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”  

 

 Noi nu trebuie să folosim Arheologia, Geografia sau alte argumente raționale pentru 

a mărturisi cuiva credința creștină.  

În cele din urmă acestea nu reprezintă metoda lui Dumnezeu. 

 

3-Arheologia nu este apologetică. 

 

4-Arheologia este pentru scopul de a mări procesul interpretării Cuvântului lui Dumnezeu, 

nu pentru a dovedi Cuvântul.  Credința nu este subiectul Arheologiei. 

 

Arheologia ne ajută nu să dovedim sau nu Biblia, ci s-o înțelegem. 

7- CĂI PRIN CARE ARHEOLOGIA NE AJUTĂ SĂ URMĂRIM ȘI SĂ 

ÎNȚELEGEM BIBLIA 

1- Arheologia Luminează înțelegerea așezărilor geografice în care s-au petrecut unele 

evenimente biblice. 

Exemplul 1- Ierihonul. În Lc 18:35 se spune că D-l Isus intrat, pe când în Marcu10:45 se 

spune că ieșea în momentul în care Bartimeu a strigat. Ierihonul din Vechiul Testament 

este diferit de cel din Noul Testament, iar orbul Bartimeu cerșea pe drumul dintre vechiul 

și noul Ierihon în timp ce Isus ieșea din cel vechi și intra în noul Ierihon. Ierihonul este 

socotit ca fiind unul dintre cele mai vechi cetăți din lume.  Arheologia a arătat că acest oraș 

a fost distrus total și reconstruit de câteva ori de-a lungul existenței lui și nu s-a păstrat 

exact aceleași temelii (loc, amplasament) de dinainte. 

 

Exemplul 2-Gadara. În Mat 8:28 și Marcu 5:1 citim episodul cu Isus și îndrăcitul din 

Gadara. Isus a trecut cu corabia în partea de Est a Mării Galileii.  

Până în 1970 nu exista nicăieri în Est un oraș care să poată fi identificat cu Gadara biblică 

și nici malul stâncos de pe care s-au prăvălit porcii în mare. 

După 1970 s-a construit un drum, ocazie cu care s-a descoperit ruina unei biserici bizantine. 

În timpul acela, pentru a conserva (proteja) rămășițele antice se construia deasupra o 

biserică bizantină. Când au fost studiate ruinele acestei biserici bizantine, s-au descoperit 
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dedesubt rămășițele unei așezări care corespunde cu localitatea Gadara din Biblie. Este 

lângă orașul modern Kursa, singurul loc în care malul de Est al marii Galileii este format 

din stânci care ies afară din apă și unde animalele pot să cadă în apă. 

 

*  Acum, confirmă sau infirma aceasta Biblia? NU! Tot ceea ce face este să verifice faptul 

că Biblia spune că exista un oraș numit Gadara acolo. Verifică așadar, acuratețea relatării 

biblice.  

  

2-Escavările Arheologice contribuie la înțelegerea noastră asupra mediului religios din 

timpul antic.  

-Națiunile din Canaan erau politeiste. Viața spirituală a oamenilor este foarte importantă 

pentru înțelegerea noastră. 

-În Egipt s-au descoperit scrieri eretice gnostice din perioada Bisericii Timpurii, 

împotriva cărora a avertizat apostolul Ioan în Epistolele sale. 

-La Cumran s-au descoprite sulurile care susțin comunitatea de eseeni (în partea de Nord-

Vest a Mării Moarte) 

 

3- Arheologia ajută pe scolaști să-și înfrâneze imaginația de la metodologizarea 

Cuvântului lui Dumnezeu; sau ne ajută pe noi să oprim pe unii liberali să vină cu 

speculațiile lor fără documentație.  
*METODOLOGÍE s. f. 1. Parte a filozofiei care se ocupă cu analiza teoretică a metodelor de cunoaștere. 

4- Arheologia asigură materiale cu care să umplem golurile (gaps) din relatările biblice. 

Ex: Pe (Black Obelisc) al lui Shalmanaser al treilea -Ninive –se vorbește despre tributul 

plătit lui Shalmanaser și este important pentru că este din perioada regilor lui Israel. Pe 

acest obelisc apare numele lui Iosua. 

 

5- Arheologia ilustrează și iluminează natura și scopul evenimentelor specifice menționate 

în Vechiul  și Noul Testament. (2 Împărați 20:20, bazinul și conductele de apă ale regelui 

Ezechia, construite ca o măsură de precauție în caz de asediu). 

 

6-Arheologia asigură texte literare importante care ajută la înțelegerea vocabularului și 

sintaxei limbii grecești și ebraice.  
Jos 11:13  Dar Israel n'a ars niciuna din cetăţile aşezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost 

ars de Iosua.  

Traducerea literală a textului din Jos 11:13   But as for all the cities which stood by their mounds,(din 

Versiunea Revizuită a Bibliei explicată de Strong) (numit de arheologi Tell-engl. sau Gorgan în 

rom) 

 Ex:Tell Gaza. Tell înseamnă ruinele acelui sit. Ruinele care formează o movilă de moloz 

din rămășițe. 
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7- Arheologia confirmă multe din pasajele importante istorice, culturale și religioase din 

Biblie. 

 

Aceste 7 căi ne ajută să mărim și să dobândim o înțelegere mai largă a istoriei, culturii și 

contextului vremurilor biblice 

 

Capitolul 2 

Lecția 3 -LIMITELE ARHEOLOGIE CA DOVADĂ 
Harta 1&2 

 

TREI LUCRURI LA CARE NE VOM UITA 

A-Aheologia aduce o contribuție enormă care poate fie să dovedească, fie să infirme, 

dacă o informație este teologic inspirată sau istoric acurată. Arheologia poate fie să 

confirme, fie să infirme Biblia. 

 

B-Rareori vreo descoperire arheologică poartă vreo confirmare directă sau negare a unui 

anumit text din Sriptură. 

1-nimeni nu escavează cu scopul de a confirma sau infirma Biblia 

 2-nu ne bazăm credința pe Arheologie, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu (Rom 10:17  Astfel, 

credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos. ) 

 Noi ne odihnim credința numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

3-atât Vechiul cât și Noul Testament nu au nevoie de confirmare externă a adevărului 

teologic sau a referințelor istorice pentru a atinge scopul scrierii.  

 

*Dumnezeu nu ne-a dat o carte de istorie sau o carte de știință, ci ne-a dat revelația

 Sa și adevărul despre viața veșnică prin Fiul Său, D-l Isus Hristos. 

-doar pentru că locul pretins există, asta nu înseamnă că religia este și adevărată (Ex. 

Medina, Mecca și Islamul) 

 

C-Sciitorii Vechiului și Noului Testament nu au avut sarcina de a îndeplini rolul 

istoricului. Ei nu au trebuit să dovedească, ci doar să informeze; ceea ce spune Biblia este 

adevărat și nu trebuie să săpăm toată viața pentru a crede ce afirmă Biblia.(See apendice 2) 

 

*TIMPUL PETRECUT ÎN ARHEOLOGIA BILBLICĂ 

1-Vechiul Testament acopere perioada 1600-2000 de ani între scrierile lui Moise  

(începuturi) și până la potop.  

 

2-Noul Testament acopere o perioadă de 50-200 ani ( Cuprinde viața lui Hristos,  

Evangheliile și perioada Bisericii Primare)   

 

http://wco.wcbc.edu/mod/url/view.php?id=217
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*TIMPUL PETRECUT ÎN GEOGRAFIA BILBLICĂ  (See Map) 

 1-în Vechiul Testament avem trei regiuni majore din Orientul Mijlociu:  

a)Mesopotamia (între Tigru și Eufrat) între Turcia și Irakul de astăzi 

b)Regiunea Egiptului, în care Nilul joacă un  rol extrem de important în  

dezvoltarea culturii egiptene. 

c)Palestina este cea mai importantă regiune în studiul nostru. Numită și  

LEVANT este așezată între două leagăne ale civilizației: Egipt și  

Mesopotamia. 

 

 2-În Noul Testament avem trei regiuni majore 

a) Palestina învecinată cu Marea Mediterană în V, Peninsula Sinai merge  

spre nord până la Sirofenicia, adică Libanul Modern. Hristos și-a petrecut 

întreaga viață în această regiune. 

  b)Provincia Galatia, Siria, Asia Minor, Grecia și Roma  

  c)Asia Minor (Turcia modernă), spre Marea Neagră, Macedonia 

Statele moderne din regiunea Orientul Mijlociu sunt: Egipt, Israel, 

 Iordania, Arabia Saudită, Siria, Liban, Iran, Irak , Turcia, Italia. 

 

*Aici este regiunea care va juca un rol important în zilele din urmă, după cum vedem din 

prorocia Bibliei. 

 

Capitolul  3 

Lecția 4- GEOLOGIA, GEOGRAFIA ȘI CLIMA ÎN PALESTINA  

Toate acestea sunt importante deoarece au avut influență asupra țării și evenimentelor 

Bibliei. 

 

I-GEOLOGIA REGIUNII  

Există patru sau cinci feluri de formații de rocă 

Când vorbim despre istoria și cultura biblical există trei nevoi majore pentru ca un oraș să 

poate fi construit:    a- Sursă de apă 

 b- Resursă de hrană (respectiv pământ pentru ferme și agricultură) 

 c- Adăposturi (case pentru protecție) 

  în plus, drumuri pentru facilitarea deplasării. 

 

Patru aspect de bază despre roci:   

a-cum se leagă aceste roci de problema apei (cum ar fi rezervoarele de apă) 

b-solul (care vine din eroziune, aluviuni) 

c-Material pentru locuințe  (privind tipul de piatră care putea fi folosit-locuințe)  

d-Drumuri. Material folosite la fundații sau temelii. 
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Patru tipuri de roci 

1- bazalt primul tip de rocă , este foarte comună, dar nu este foarte tare (de obicei  

bazaltul este dur), bun pentru sol, nu pentru construcții 

2- soft limestone (calcar moale), al doilea – rocă sedimentară, bună pentru case,  

sol și construcția drumurilor, dar nu cea mai bună. 

3- chalk (calcar), al treilea - foarte moale, mai mult asemănător cu creta, sol sărac, 

cel mai bun pentru construcția de drumuri 

4- hard limestone (calcar dur) al patrulea - ține apa foarte bine- Ex în Sihar, 

Fântâna lui Iacov este folosită și astăzi și încă se găsește în ea apă de băut. 

 

În Palestina solul este foarte bun pentru case, dar nu prea bun pentru construcția drumurilor 

deoarece este foarte eroziv. 

 

 II-GEOGRAFIA REGIUNII (see map 2) 

Geografic Palestina este situată la confluența a trei continente: Aflica, Asia și Europa. 

Aceasta devine o foarte importantă zonă de influență și trecere. 

 

A-DRUMURILE PRINCIPALE 

Există două drumuri importante care traversează Palestina, făcând legătura între 

Mesopotamia și Egipt și unul intern. 

 

1-VIA MARIS 

Este cel mai important drum internațional numit și Drumul Mării (Isaia 9:1) și mai târziu a 

fost numit Drumul (Șoseaua) Internațională de Coastă. 

Se întinde din Nord-Estul Deltei Nilului (Egipt) până în Mesopotamia. Această arteră 

interanțiomnală facilitează  comerțul de bunuri vitale economiei Orientului Apropiat. Tot 

pe aici a fost posibil accesul armatelor puternicilor imperii din trecut. 

Traseul trecea de pe coasta Sinai prin Gaza, apoi urca pe coasta Palestinei până la Afec, 

unde condițiile au impus devierea înspre interior, ocolind Câmpia Saron  prin Câmpia Izreel 

și trecând prin pasul Aruna, controlat de Meghido. 

De la Meghido se ramificau drumuri spre Fenicia, (Tir și Sidon), dar principala ramură 

mergea spre Marea Galileii (Capernaum, Hațor și Dan) spre Damasc. De aici se despărțea 

în două continuând în Mesopotamia. Această rută Comercială își dovedește importanța prin 

numărul de cetăți importante presărate de-a lungul ei. 

 

2-DRUMUL REGILOR 

Este mai puțin important decât Via Maris și face legătura între Arabia și Damasc: Drumul 

Regilor (Num 21:22, Deu 2:8)  se întinde de la Ețion–Gheber pe lângă golful Agaba prin 

Transiordania spre Damasc. 
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Localități importane pe această rută: Chir-Hareșet, Dibon, Hesbon, Ramot din Ghilead, 

Aștarot și Karnaim. 

Caravane de negustori aduceau parfumuri și mirodenii din peninsula Arabă.  

Deși era mai puțin important decât Via Maris, Drumul Regilor a fost cauza multor conflicte 

între Israeliți, sirieni și alți împărați mai mici din platoul de Est (Transiordania).  

 

3-Drumul Patriarhilor era pentru transportul intern și trecea prin Vestul Iordanului prin 

podișul înalt prin Beer-Șeba, Hebron, Ierusalim, Sihem și Bet-Șean.  

 

B-PATRU REGIUNI MAJORE 

*În Palestina avem 4 regiuni majore: 

A-Regiunea de Sud-Vest a Palestinei 

În partea de Sud și înspre Vest avem Peninsula Sinai, respectiv Deșertul Sinai care se află 

în legătură cu principalul drumul de legătură dintre Mesopotamia și Egipt. Este unul dintre 

cele mai mari deșerturi, care merge spre deșertul Sahara. Sahara acoperă cea mai mare parte 

a Nordului Africii și se întinde de pe coasta de Vest înspre Est până în Egipt și Marea Roșie 

pe o distanță de aproximativ 4800 km. Specialiștii spun că deșertul se află în expansiune și 

astăzi înspre Sudul continentului.  Sahara este cel mai mare desert de pe pământ. (La 

confluența lor, aceste deșerturi determină clima aridă-semiaridă din Palestina).  

 

B-Regiunea de Vest a Palestinei- Marea Mediterană 

În fiecare zi, cam pe la 3 după masa, o briză de deasupra Mării Mediterane bate peste toată 

țara lui Israel. Din această cauză, casele au fost construite cu acoperișuri în formă de terasă, 

unde oamenii stăteau pentru a se bucura de briza răcoroasă de după masa. Ex: Discuția cu 

Nicodim a putut avea loc pe un astfel de acoperiș. 

 

C- Regiunea de Est a Palestinei- Deșertul Arabiei 

Un deșert foarte mare unde se află fluviile Tigru și Eufrat. De aceea Palestina a devenit un 

loc foarte strategic din punct de vedere militar. 

 

D- Regiunea de Nord a Palestinei- înspre Libanul modern 

Împreună cu Libanul avem aici muntele Hermon, Valea Beqa și puțin mai departe înspre 

N-E se află Siria. 

Cu cât înaintăm dinspre Sud înspre Nord căderile de ploi sunt tot mai însemnate cantitativ. 

Aflată între cele două mari civilizații antice, Mesopotamia și Egipt, cea mai mare parte a 

Palestinei reprezintă un loc foarte strategic din punct de vedere militar și economic (sau al 

circulației caravanelor). 
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Lecția 5 

ZONELE GEOGRAFICE MAJORE ALE PALESTINEI  

  ȘI SUBDIVIZIUNILE LOR  
 

După ce ne-am făcut o imagine despre Geografia Orientului Apropiat din vechime, ne 

uităm mai departe la geografia Țării Sfinte, loc în care Dumnezeu S-a descoprit și a vorbit 

omului în moduri absolut speciale, și în care Hristos S-a întrupat și ne-a adus credința 

mântuitoare prin moartea, și învierea Sa. Iudea, Samaria și Galilea sunt trei nume sonore 

care transmit și astăzi imaginea vie a evenimentelor biblice. Aici este locul în care văile și 

înălțimile, apele și munții, deșertul și cetățile locuite au fost martori ai mesajelor lui 

Dumnezeu prin vechii profeți până la Ioan Botezătorul și culminând cu descoperirea de 

Sine a lui Dumnezeu în Fiul Său, Domnul nostru Isus Hristos. De aici avem amintirea unor 

bărbați bravi, ca Ilie și David, dar și a unora ca Irod și Pilat, care au călcat în praf și sânge 

dreptatea și poporul lui Dumnezeu. Totuși, deasupra tuturor acestora străjuiește 

imperturbabil amintirea vieții și lucrării lui Hristos, dar și continua lui trăire prin Duhul 

Sfânt în piepturile apostolilor și mai târziu a celor care prin credință mărturisesc Adevărul 

lui Dumnezeu începând din Ierusalim și până la marginile pământului. 

 

Palestina este o țară relativ mică, dar cu o mare diversitate de relief. Ea se întinde pe o 

lățime de aproximativ 80-100 de mile (130-160Km) și o lungime de 250 mile (400 km). 

(The Holman Bible Altas, pg.12) 

NOTĂ: De la Dan la Berșeba ar putea fi o altă referire din punc de vedere al limitelor 

geografice și înseamnă aproximativ 230Km în lungime și cam 80 în lățime de la 

extremitatea nordică a Mării Moarte înspre Vest până la coastă pe țărmul Mediteranei.  
(Enciclopedia Bibliei, Pat Alexander, 1986 by Lion Publishing, Oxford, pg 10) 

              (1 milă=1609,344m) 

1 iard, = 3 picioare = 0.924399 m. 1 mila terestra, = 1760 iarzi = 1609.344 m. 1 mila marina, = 
1853 m. 1 leghe, = 4 452 m. 1 leghe marina, = 5 555.55 m. 1 picior ...  

 

 

La o privire generală, Țara Sfântă se împarte în patru fâșii:   

1-Câmpia de coastă în Vest spre Mediterana 

2-Lanțul Munților de Vest în direcția Est spre Iordan 

3-Defileul Iordanului 

4-Platoul de Est, sau Transiordania. 
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A-Câmpiile de coastă 

Încep în Nord de la Tir și Haifa. Aici în nord avem cultura 

Feniciană, cu o mai bună dezvoltare a marinăritului. 

 -Mai întâi, în Nord, Câmpia Aco. 

-Spre Sud avem Câpia Dorului cu cel mai important  

oraş din zonă. 

-Mai departe se coboară la Câmpia Saronului 

-Mai departe Câmpia Filistenilor (poate cea mai familiară nouă) cu cele 5 cetăţi state 

(Asdod, Ascalon, Gaza, Ecron și Gat), care se întind de-a lungul principalului drum 

internațional de coastă până la peninsula Sinai și care joacă un rol important în istoria 

biblică (numită astăzi-Fâșia Gaza). 

Aceasta este o câmpie cu un sol foarte bun pentru agricultură și aluviunile bogate 

asigurau recolte  abundente de cereale. 

 Valea Izleel în Nord lângă Câmpia Acco, face parte de asemenea din câmpiile de 

coastă și merge în Est spre interiorul țării. Este foarte importantă deoarece este o trecătoare 

care desparte lanțul de munți înspre Valea Iordanului lângă Bet-șan.  

*„Valea Izreel...De-a lungul ei au fost așezate centre strategice cum sunt  

Meghido, Izreel și Bet-Șan renumite în multe din războaie purtate de Israel (Jud. 5, 7:1, 1 

Sam 29:1, 31:12) și probabil locul viitoarelor evenimrente apocaliptice (Apoc 16:16).”  
(Dicționar Biblic, SMR, ed. Cartea Creștină, Oradea, 1995, pg.964) 

 

B-Munții de Vest 

Cu aproximație au o altitudine de la 500 de m, până la peste 1000 m). Acest lanț muntos se 

întinde în lățime din Est înspre partea de Vest a Palestinei și în lungime (aprox. 300 de km) 

din partea de Nord a Galileii, prin Valea Izreel spre Sud până la Negev și Peninsula Sinai. 

Aceștia pot fi considerați coloana vertebrală a Palestinei și se împart în trei regiuni majore, 

care au un mare rol în istoria biblică: Galileea, Samaria și Iudea. 

 

NOTĂ: Pentru că vorbim de munți, Muntele Hermon, la granița de Nord a Palestinei în 

Siria, are o înâlțime de peste 2800 de m și este tot timpul anului înzepezit, ceea ce determină 

roua abundentă în contrast cu pământul pârjolit al acelei regiuni. 

 

Galileea (see map 9) la Nord de Valea Izreel este împărțită în Galileea de Sus, cu un platou 

înalt, izolat de împrejurimi datorită acestei poziții înalte. Aici se află cel mai înalt loc din 

Palestina- este muntele Meron-3963 picioare. (peste 1000 m) (1 Feet= 0.3048 m) 

A doua parte este Galileea de Jos, prin contrast, cu un relief mult mai accesibil și mult mai 

familiar pentru cercetătorul Bibliei. Aici se află cetăți cunoscute din narațiunea Bibliei: 

Nazaret, Cana, Capernaum și Tiberiada pe țărmul Mării Galileii. De asemenea Horazin și 

Betsaida (Matei 11:21).  
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Samaria  (Înălțimile lui Efraim) (map 10).  

Munții de aici au fost erodați de căderile de ploi și au format vaduri. Un drum important 

aici este Drumul Patriarhilor, pe creste și leagă Samaria și Iuda. Mai multe orașe biblice se 

află pe această rută: Hebron, Betleem, Ierusalim, Betel, Mițpa, Șilo, și Sihem. 

*În partea de Nord, Samaria începe de la Muntele Gilboua și urcă în altitudine spre Sud, 

până la Betel.  

Sihemul se așterne între munții Ebal și Garizim, scena binecuvântării și blestemului din 

Deuteronom 27:28. Pe Garizim au construit samaritenii un templu, care a fost distrus de 

Ioan Hircan în128 BC. 

 

Iudea (see map 11)  

O depresiune numită Șaua lui Beneamin, separă Samaria de Iuda. 

Orașele importamte de aici sunt: Ierusalim, Hebron și Betșur și urmează Drumul 

Patriarhilor, pe crestele înățimilor. 

Iudea nu este o zonă atât de agricolă ca Samaria, dar totuși, prin terasare s-au creat spații 

suficiente pentru cultivarea viței, pomilor și cerealelor 

La Marea Moartă, sau Marea Sărată se află cel mai jos nivel de pe pământ, cam 1300 

picioare (400 metri) sub nivelul marii și reprezintă o oază a ținutului deșertic și montan din 

imprejurimi). 

Între lanțul de munți și câmpia filistenilor avem o regiune numită Shephela, o zonă cu 

înălțimi deluroase, un loc strategic în care au avut loc multe lupte. Shephela despărțea Iuda 

de Câmpiile Filistene, iar controlul asupra acestei regiuni era vital pentru securitatea lui 

Iuda. Câteva vaduri permiteau trecerea prin această zonă (Aialon, Sorek, Elah și Drumul 

spre Hebron). Câteva bătălii dintre evrei și filisteni au avut loc aici.  

-David a luptat cu Goliat în vadul Elah (1 Sam 17) și  

-Samson a avut multă acțiune în această zonă la Timna, de-a lungul vadului Sorek–Jud 14-15). 

 

Mai la nord de Shephela spre Sud avem regiunea Negev. 

Aici avem zona de Sud, o zonă tampon între zona agricolă și deșertul Sinai, o zonă foarte 

aridă, care deși nu are un sol ca al deșertului, seamănă mai mult a deșert decât a altceva. 

Aceasta este zona din jurul cetăților Berșeba și Arad. Aici David a bătut pe amaleciți după 

ce aceștia au prădat Țiclagul (1 Sam 30). În Noul Testament Negevul este cunoscut sub 

numele de Idumeea. Era locuit de un popor de origini edomite, motiv pentru care iudeii îi 

disprețuiau de cei din Idumeea. Irod cel Mare a fost un idumean. 

 

În continuare spre Sud avem Pustia Sudului. (see map 12)  

Mai este numită Pustia Țin și se întinde spre Cades-Barnea la Sud. În timpul Noului 

Testament, nabatenii și arabii au locuit parte din Negev, Pustia de Sud și Transiordania. Ei 

controlau drumul commercial de la Petra la Gaza.  
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C-Valea Iordanului (Jordan Rift=defileu) 

Această vale este o mare fisură care se întinde din Estul Turciei până în Africa. În Palestina 

cea mai mare parte a defileului se află sub nivelul mării și atrage 70 % din apa țării. 

Începând din Nord, Valea Iordanului se împarte în 5 secțiuni majore: 

 

1-Bazinul Hulah-(see map 9) 

De la baza muntelui Hermon la Nordul Mării Galileii, un oraș cheie este Hațor. 

Alimentat de zăpada care se topește de pe Hermon și de alte câteva izvoare, bazinul Hula 

este Râului Iordan. 

“Numele Iordan, vine probabil de la verbul Ebraic a coborî potrivit pentru un râu care 

coboară patruzeci de picioare (3 km) pe milă (1,6 km) în unele locuri”.(Holman Bible Atlas, 

pg.21) 

 

2-Marea Galileii (see map 9) 

Numită în VT Marea Chineret (Num. 34:11), sau Marea Chinerot (Ios 12:3), iar în NT 

Lacul Chenezaret (Lc 21:1) și Marea Tiberiadei (Ioan 21:1), Marea Galileii are cam 21 de 

Km lungime și 11 km lățime. Se află cam la 200 m sub nivelul Mării Mediterane.  

Apele sunt dulci și aici se practică pescuitul, care constituia un mijloc de trai pentru 

populație și s-a dezvoltat și un comerț important cu export de pește. În jurul acestui lac 

avem o importantă parte din viața și lucrarea Domnului Isus în Galileea. Pe țărmurile 

acestui lac se află orașele: Capernaum, Bestaida, Magdala. Multe din minunile Domnului 

au fost făcute în zona acestui Lac.  

 

3-Valea Iordanului- (See map9) 

De la Bazinu Hulah la Marea Moartă, Valea Iordanului măsoară cam 120 km și coboară de 

la Hulah (70 m deasupra mării) până la Marea Moartă (400 m sub nivelul mării). Pe drept 

este numit coborâtorul. 

Nici un râu nu are mai multe referințe biblice și importanță mai mare ca Iordanul. 

Când Iosua a tranversat Râul era o perioadă de revărsare (inundații). 

Nu au fost construite cetăți mari aici, decât mici sate. 

 

In timpul lui Hristos oamenii tranversau Valea Iordanului și treceau prin Ierihon spre 

Iudeea. 

 

4-Marea Moartă (see map11-12) 

Este cunoscută și sub numele de Marea Sărată (Deutr.3:17) 

Marea Moartă are 77 km lungime și între 10-14 km lățime. Ea primește apă din mai multe 

surse, principal fiind Iordanul, care se varsă prin partea de Nord fără să mai iasă din mare. 

Contrastul dintre Marea Moartă și Marea Galileii este enorm. 

Marea Moartă este de 21 de ori mai sărarta decât oceanul. 
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În Nord-Vestul Mării Moarte, se află Masada și En-Gedi. 

Este cel mai jos loc de pe pământ. (La suprafața apei sunt 400 m sub nivelul mării, iar la 

fund 800 m). 

Condițiile de aici nu au permis stabilirea unor localități, dar a fost locul în care David s-a 

ascuns de Saul și mai târziu, s-a așezat comunitatea de eseeni. Aici, în grotele de pe malul 

de Nord-Vest în anul 1947, un băiat arab, care își păștea caprele a făcut una dintre cele mai 

importante descoperi- Sulurile de la Marea Moartă. 

 

5-Peninsula Arrabah spre peninsula Sinai (see map 12) 

Defileul Iordanului continuă în Sudul Mării Moarte 170 km spre Golful Agaba, numit în 

Biblie, Arabah. Pietrele roșii dinspre Edom contrastează cu imaginea monotonă din Araba, 

care este extrem de aridă și izolată. Aici se găsea minereu de cupru, lângă Punon și Timna. 

În Golful Arabah, Solomon A construit un port, ceea ce înseamnă că avea importanță 

economică pentru Ierusalim. 

 

 

 

 

D- Platoul de Est (Transiordania)  

Iordania moderna, în Nord Siria, in South Arabia 

Acest Platou se împarte în patru regiuni majore începând din Nord, despărțite de patru râuri 

care formează patru vaduri largi: Yarmuk, Iabok, Arnon și Zered. 

De-a lungul drumului Comercial numit Drumul Regilor, s-au dezvoltat mari orașe. Acest 

drum traversează vârful platoului de la Golful Arabah la Damasc. 

 

1-Basan (see map 9) 

Așezat între poalele Hermonului și râul Yarmuk. 

Este o zonă fertilă, are cea mai bogată cantitate de apă din platou, zonă bună pentru 

agricultură și creșterea animalelor.  

Deși părți din Basan au fost alocate jumătății lui Manase, Regii Damascului au avut în 

principal control aici. In timpul Noului Testament, aceasta zona a fost guvernată de Filip, 

fiul lui Irod.  

Adesea, scriitorii VT se referă la turme din Basan bine hrănite (Amos 4:1, Ezec. 39:18) 

 

2-Galaad-(see map 9-10) 

Regiune muntoasa care se întinde din Sudul râului Yarmuk până la vârful Mării Moarte. 

A fost o zona de acces in țara promisa. Nu a fost foarte mult sub controlul lui Israel decât 

în timpul lui David și Solomon. 
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Regii Amoniți au stăpânit aici, având centrul la Raba. În timpul NT parte din Decapole și 

Perea au căzut în acesastă zonă. 

 

3-Moab- (see map 11) 

Așezat între Ghilead în Nord și Râul Zered în Sud, Moabul a fost o regiune cu posibilități 

bune pentru Agricultura. Moabul este legat de istoria lui Rut și Naomi. La Nord de râul 

Arnon se află Mishor, un platou care este considerat cea mai bună regiune agricolă a 

Moabului. Și aici au fost mereu lupte între israeliți și moabiți, care au dorit să deține 

controlul acestui teritoriu (2 Împ 3:4-27). 

  

4-Edom- (see map 12) La Sud de râul Țered munții nisipoși și roșii nebeeni decorează țara 

Edomului. Seir este un alt nume pentru Edom (Gen 32:3).  

Edomiții sunt descendenții lui Esau. Aici găsim canioane naturale, bune pentru protectie, 

formațiuni de rocă (Gen 23:4- Seir). În Noul Testament avem nabatenii, care au săpat în 

aceste roci cetatea Petra. Aici s-au tăiat și s-au fățuit pietre pentru construcții. 

 

 

 

Lecția 6–  

III-CLIMA & VREMEA ÎN PALESTINA 

În Palestina avem trei zone climaterice: Zona mediteraneană, o zonă de stepă și o zonă de 

deșert, fiecare cu vegetație caracteristică.  

Sub nivelul marii-1300 picioare (aprox. 400m) de la suprafata si 2600 (800) de la cel mai 

jos punc de pe fundul Mării Moarte. 

Palestina nu are râuri mari ca Egiptul și Mesopotamia 

 

Există patru caracteristici pentru construirea unei cetăți: 

1-Sursa de apă -aici exista o dependență de apă și sezonul ploilor este important 

2-Hrana (agricultura) 

3-Protecția (locuințele) 

4-Transportul (drumurile, comunicațiile) 
 

Anotimpurile în Palestina 

 

A-SEZONUL PLOILOR 

Am putea spune ca avem doar doua anotimpuri: sezonul uscat si sezonul umed. 

Ploaia Timpurie: 70 % din ploi au loc în perioada decembrie – februarie. 

PloaiaTârzie: de la mijlocul lui Martie până la mijlocul lui Aprilie. 

Din Mai până în Octombrie sunt cam 5-6 luni fără ploaie. 

Chiar și în sezonul ploilor există zone în Israel în care nu plouă la fel. 
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De exemplu, spre desert ploile descresc. 

Așa că aici vorbim în principal de doua perioade: a ploilor și a secetei. 

 

B-TEMPERATURILE 

Temperature în Palestina este foarte variată.  

Într-o zi de vară la Marea Moartă pot fi 40 de gr. C.  

Ierihonul are o temperature medie de 15 gr C în luna Ianuarie, dar această medie este 

obținută din temperaturile ridicate din timpul zilei și cele de sub 0 gr din timpul nopții. 

În timpul verii, temperaturile de pe coastă și de pe munte dau o medie plăcută de 22-25 

grade C, dar devin incomode în valea Iordanului, zona Mării Moarte și Arabah.  

Toamna și iarna 10-16 grade C. 

În timpul zilelor de vară suflă o briză răcoroasă dinspre Mediterana, dar Efectul Hamsin-

ului este mai puțin plăcut. Acest vânt fierbinte și uscat sulfa dinspre Sud, din Arabia, 

aducând o adiere din deșert șimțită până în zona de coastă. Evreii erau familiari cu acest 

fenomen despre care pomenește Isus în Luca 12:55: “Și când vedeți sulfând vântul de la 

miazăzi, ziceți: Are să fie zăduf, și așa se întâmplă.”  

Și astăzi, clima în Palestina este la fel ca pe timpul Domnului Isus. 
 

C- SEZONUL AGRICOL 

Fiecare lucru are vremea lui, spune Eclesiastul 3:1.  

Sezonul agricol se bazeaza pe cele doua perioade: de ploaie și de secetă. 

*Există și un așa numit Calendarul Ghezer, descoprerit și datat de arheologi în 925 BC 

care conține o organizare a activităților agricole pe un an întreg (sau pe scurt: anul 

agricultorului): 

   Două luni sunt pentru culesul măslinelor 

Două luni sunt pentru semănatul cerealelor 

Două luni sunt pentru însămânțările târzii 

O lună este pentru plivitul inului 

O lună este pentru recoltarea orzului 

O lună este pentru recoltă și sărbători 

Două luni sunt pentru îngrijirea viilor 

O lună este pentru fructele de vară 

 

1-Focalizarea centală a vieții. 

Viața în Palestina gravitează în jurul sarcinilor agricole pe care le are omul, ca într-un ciclu 

nesfârșit, de la un an la altul. Ciclul: arat, semănat, și cules implica toată populația din 

timpul acela.  

*Curmale, rodii, smochine, măsline, struguri, migdale, roșcove, fistic, nuci, sunt doar 

câteva din fructele specifice zonei. 

*Viața la țară se bazează pe agricultură: ferme, creșterea animalelor, pomicultură, 

viticultură, cultivarea pământului.  Nu găsim aici localități mari. 
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2-Avem trei perioade de timp ale anului agricol (See Holman Bible atls, pg 27-28) 

 

a) Activitățile de Toamnă și Iarnă- Cele mai grele îndatoriri ale fermierilor începeau 

în Sept-Oct. cu strângerea măslinelor și apoi pregătirea terenului în Oct-Nov. 

În oct-nov se face uleiul de măsline folosit la mâncare, medicină, se tratează pielea 

uscată și pentru candele (iluminat). 

Acuma plouă și terenul pentru agricultura se înmoaie. Fără această ploaie (timpurie) 

agriculura nu are nici o șansă. 

Tot acum se plantează recoltele de grădină care cer mai puțin timp pentru maturare 

(lintea, fasolea, inul, legumele.) 
 

b) Activitățile de Primăvară, -Timpul secerișului cere iarăși efortul tuturor celor de la 

sate. La sfârșitul lui febr. începutul lui martie vine primăvara și se seceră grâul și orzul. 

După secerat, grâul este dus în arie și se îndepărtează paiele, fie prin baterea cu bețe, 

fie se calcă cu animalele.  Pleava rămasă se îndepărtează prin vânturare. (Ps 1) 

După aceea, grâul este pus la păstrare în vase, pivnițe, gropi silozuri, sau construcții 

speciale de depozitare. 
 

c) Activități de Vară- În lunile de Vară se culeg strugurii și se presează pentru a scoate 

sucul din ei. 

Mustul se pune în vase mari, păstrate în pivnițe pentru fermentare. 

Rodiile, smochinele și curmalele sunt culese târziu spre terminatul veri spre  

toamnă și cu aceasta ciclul agricol se încheie.  

*Un ciclu agricultural întreg este din septembrie până în august. 
 

NOTĂ: Principala grijă era pentru recolte, câmpuri, vii, livezi, și animale, dar  

oportunitățile oferite de  greci și romani au diversificat viața în Palestina.  De acum apare, 

în special, preocuparea pentru comerț, bani și altele.  *Totuși, agricultura continuă să joace 

un rol predominant.  
 

 

TREI SĂRBĂTORI DE PELERINAJ  

Aceste trei sărbători poruncite de Dumnezeu marchează și evenimentele (momentele)  

cheie în agricultură. (Exod 23.14-17; Deutr 16:13-17) 

 

1-Paștele însoțit de Sărbătoarea Pâinii nedospite nu comemoraeza doar ieșirea din Egipt, 

ci și începutul secerișului (orz și grâu). 

Sărbătoarea Paștelui marchează și anul nou la evrei. 

Este comemorarea eliberării din robia Egiptului. 
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La început, evreii sărbătoreau Paștele acasă, dar în vremea NT a devenit principala 

sărbătoare de pelerinaj la Ierusalim. Și astăzi a rămas cea mai importantă sărbătoare la 

Evrei. (Exod 12, Iosua 5: 10-12, Marcu 14:1-2) 

2- Sărbătoarea săptămânilor, sau celor dintâi roade (Pentecost) sărbătorită 7 săptămâni 

după paște, culminând în timpul seceratului cerealelor. Mai târziu a fost numită cincizecime 

și puncta ziua a 50-a ca un prilej de mare mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru recolta 

obținută. (În NT Pogorârea Duhului Sfânt) 

 

3-Sărbătoarea Corturilor (Sărbătoarea strângerii roadelor, Adăposturilor sau Corturilor, 

probabil este cea mai populară și mai vesela dintre toate, evocând cu mulțumire experiența 

grijii lui Dumnezeu din Pustie. Are loc tărziu în toamnă, la sfărșitul anului. Această 

sărbătoare semnalează rezultatul secerișului și anticipează începutul noului ciclu în 

agricultură (ținea șapte zile de la un sabat până la următorul sabat și amintește de vremea 

când strămoșii lor locuiau în corturi în pustie). Sărbătoarea Corturilor face referire și la 

mileniu. 

 

Pobabil cu ocazia acestei sărbători domnul Isus a spus cuvintele: 
 Joh 7:37  În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, şi a 

strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.  
Joh 7:38  Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.”   

(vezi și: Exod 34:22, Jud. 21:19-21, Neemia 8:14-16, Lev23:39-43) 
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Capitolul 4,   Lecția 7  ARHEOLOGIE-Redescoperirea Societății Antice 

I- PERIOADELE ARHEOLOGICE CU REFERIRE LA PALESTINA 

 

 

 

 

 

Denumire Data 
aprox. 

Observații (Note) 

Paleolitic (Old stone ages) 

Epoca timpurie a pietrei  

 

?-18.00 BC 
Oamenii trăiau din culesul fructelor și vânat. Este prima epocă a istoriei, a folosirii 

uneltelor din piatră cioplită  

paleolitic: palaios = vechi și lithos = piatră (cuvinte grecești), cuprinde ... 
 

 

Epipaleolitic (mezolitic)-

Epoca mijlocie a pietrei 

18.00-8300 

BC 
Pentru prima dată apar urme de case pentru locuit 

 

 

Neolitic-(New stone age) 

Epoca târzie a pietrei 

8300-4500 

BC 
Apar sate și cetăți stabile, Agricultură, ferme, vase de pământ 

Din 7500 datează cetăți ca: Ierihon, Ninive, Ugarit, Biblos 

 

Chalcolitic (Copper-stone 

age) 

4500-3300 

BC 
perioada preistoriei, începutul civilizației cuprului  

Arme și  unelte din cupru, de asemenea primele cărămizi de pământ, Lucrări în 

fildeș 

 

Epoca timpurie a 

bronzului(Early Bonze age)  

3300-2000 

BC 
Acum se dezvoltă scrierea hieroglifă, mai apar și alte preocupări pe lână 

Agricultură,  Revoluția urbană pe Nil și Eufrat (pg.35)                    S-au dezvoltat 

civilizații remarcabile în Egipt, Mesopotamia(Acadienii& Sumerienii) Tot acum 

apare pentru prima dată Ierusalimul pe nume în documente egiptene. Pg 122 

 

Epoca mijlocie a 

bronzului(Middle Bonze 

age) 

2000-1550 

BC 
Acum se manifestă puternic Amoriții     

   (Pg 112) 

   Perioada patriarhilor –Gen 12-50 

 

Epoca târzie a 

bronzului(Late Bonze age) 

1550-1200 

BC 
Acum are loc exodul din Egipt 

   Iosua și Judecători 

 

Epoca Fierului(Iron age) 1200-586 

BC 
Asiria este puternică,  Monarhia în Israel, până la robie 

722-căderea Samariei, 586- căderea Ierusalimului 

 

Perioada Babiloniei și 

Persiei 

586-332 BC Activitate aprofeților exilici și post exilici: Ezechiel, Hagai, Zaharia, Maleahi

 515- Dedicarea Templului 

 

Perioada elenistă 332-63 BC Perioada intertestamentală (de tăcere).  Alexandru macedon a dominat din 

Macedonia până în india, incluzând Palestina 

 

Perioada Romană 63 BC-AD 

324 
Include perioada Mesianică și Biserica Primară 

 

Perioada Bizantină 324- 638 

AD 
Constantin 

 

Perioada Islamică timpurie 

 

AD 636-

1096 
 

Cruciații AD 1096-

1291 
 

Perioada islamică de mijloc 1291-1500 

AD 
 

Perioada  

Otomană(Turcii 

1500-1900 

AD 
 

Primul Război Mondial 1914-1918 

AD 
Acum, Franța și Marea Britanie au luat controlul asupra Palestinei 
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II-SCRIEREA 

 

1-SCRIEREA CUNEIFORMĂ  

Scrisul cuneiform a fost inventat de către sumerienii sabiliți în  

babilon, probabil, cu aproximativ 5.000 de ani in urmă. 

Cuneiformă, adică în formă de cui. 

Scrierea cuneiforma a fost inventata de către sumerienii stabiliți în Babilon.  

 

La început fiecare semn reprezenta un obiect. 

Specialiștii spun că prima limbă înregistrată în scris ar fi sumeriana, iar semnele-cuvinte 

sumeriene erau folosite ca semne-silabe, pentru a reproduce acadiana. Alte limbi semitice 

din Apus (Siria și Palestina) au fost scrise cu caractere cuneiforme. (See Enciclopedia 

Biblică, pg.37-38) 

 

2-SCRIEREA HIEROGLIFICĂ 

Termenul Hieroglifă se formează din grecescul hieros (sacru / sacred) plus glypho 

(inscriptii). 

Cele mai vechi exemple de scriere egipteana dateaza din anul 3.400 i.H. - Glifele au atat 

valoare semantica cat si fonetica. De exemplu, glifa pentru cuvantul crocodil este o 

imagine a unui crocodil si de asemenea reprezinta sunetul "msh". Cand scriau cuvantul 

pentru crocodil, egiptenii vechi combinau imaginea unui crocodil cu glifele ce semnificau 

"msh". La fel, hieroglifele pentru pisica, miw, combinau glifele pentru m, i si w cu 

imaginea unei pisici. 
 

Hieroglife reprezentand o consoana: - Aceste glife singure pot fi folosite pentru a scrie 

egipteana veche si reprezinta primul alfabet structurat.  

 
 

Egiptenii au luat ideea scrisului de la babilonieni, punând la punct propriul sitem de scriere 

prin semne-cuvinte numite HIERIGLIFE. 

Deci, diferența dintre ele era că în cuneiformă semnul reprezenta un obiect, pe când în 

hieroglifă un cuvânt. 

Prin sec -V- oamenii au încetat să mai folosească hieroglife, dezvoltând o nouă scriere 

numită:  
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3-SCRIERE HIERATICĂ.  
Glife hieratice reprezentand o consoana si hieroglifele din care au evoluat: 

 

 

Aceasta a evoluat mai târziu într-un fel de scriere stenografică, numită  

4-SCRIERE DEMOTICĂ.  
Glife Demotice reprezentand o consoana: 

 

 
 

În Egipt se scria pe un fel de hârtie făcută din trestie de papirus, forte rezistente în 

timp(chiar până în zilele noastre). 

 

 

Cam de aici s-au dezvoltat uletrior toate scrierile și dialectele indo-europene numite în 

generat limbi hitite (Vezi pentru capitolul SCRIERE- Enciclopedia Biblică, pg.37-38) 

 

 

5-SCRIEREA SANSCRITĂ  

Limba sanscrită  este printre primele limbi indo-europene scrise.  

Limba sanscrită  este limba liturgica in Hinduism şi Budism, şi 

este una din cele 22 de limbile oficiale ale Indiei.   

 

 

 

 

Ca o concluzie, scrierea a evoluat de la pictograme la silabe și apoi la formarea de cuvinte. 

 

Cele mai vechi datări ale srierii merg până la aprox. 5000 de ani în urmă. 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?q=sanscrita&hl=ro&sa=X&biw=1366&bih=529&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Jw85XVebj4PHSM:&imgrefurl=http://paleografia.wordpress.com/2009/12/22/limba-sanscrita-%E2%80%93-3/&docid=ZOBNlzimJ5Q3RM&imgurl=http://paleografia.files.wordpress.com/2009/12/58-1.jpg&w=322&h=504&ei=CRiKUI-qH-zH0AGb_IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=129&dur=2090&hovh=281&hovw=179&tx=103&ty=159&sig=107617359722827303261&page=1&tbnh=157&tbnw=100&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
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III-SCURT ISTORIC:  Ne întoarcem puțin la afirmațiile noastre de la începutul cursului 

și subliniem că Arheologia este o știință relativ tânără. La început (prin sec 18) Arheologia 

nu era o știință, ci mai degrabă un domeniu de preocupare a căutătorilor de comori, care 

jefuiau mormintele și vindeau lucrurile găsite pe piețele orașelor mari (Cairo, Bagdad, 

Damasc). 

Mai târziu, guvernele Siriei, Irak, Franța, Marea Britanie, (cei care au ocupat/guvernat 

aceste locuri), au început să facă o politica de protejare a descoperirilor arheologice. 
 

Avem astfel aproape 200 de ani în care această disciplina numită Arheologia Biblica s-a 

născut, a crescut și s-a dezvoltat extraordinar de mult. 
 

*Arheologia nu confirmă și nici nu infirmă credința. Atunci la ce este bună Arheologia 

pentru noi? Merită s-o studiem?  
 

Mai întâi, după cum am mai spus, trebuie să subliniem faptul important că: „Începând cam 

de prin anul 1860, lopata arheologistului a oferit o comoară de material, îmbogățind astfel studiu 

biblic. Rămășițele civilizațiilor de mult apuse și a cetăților uitate au dat viață textului biblic. 

Mulțumită în primul rând Arheologiei, noi suntem astăzi într-o poziție mult mai bună decât 

oricând în înțelegerea Bibliei și a lumii ei.” (* Briscoe V. Thomas, Holman Bible Atlas ,̈ pg. 29) 

 

ÎNCĂ O DATĂ: Arheologia nu ne ajută să dovedim Biblia, ci s-o înțelegem. Arheologia 

ne mărește orizontul înțelegerii: oamenilor, tipurilor și evenimentelor biblice.  

 

Deși, la început preocuparea nu era pentru descoperirea trecutului, ci pentru descoperirea 

de comori care erau imediat vândute de așa numiții vânători de comori, curiozitatea pentru 

trecutul istoric a suscitat interesul unor cercetători și a mărit preocuparea guvernelor pentru 

descoperirea și conservarea informațiilor despre societatea antică. 

Multe din descoperirile arheologiei sunt senzaționale și inevitabil în legătură cu istoria 

biblică a civilizațiilor  și culturilor trecute.  

Chiar și în vechime, cei mari păstrau și își împodobeau locuințele cu lucruri vechi 

decoperite în diverse moduri (de obicei când se făceau săpături pentru construcții noi). 

În sec XIX, datorită facilităților de deplasare și a educației a crescut interesul pentru 

lucrurile rare, antice. 

Cei mai semnificativi  pași în aflarea  detaliilor despre lumea antică au fost făcuți în 1798 

când Napoleon a invadat Egiptul. Atunci a fost descoperită PIATRA ROSETTA pe care era 

scris același text în greacă și egipteană. Aceasta l-a ajutat pe francezul Champollion, în 

1824 să descifreze  hieroglificele antice egiptene. 

-Sir. Charles Waren implicat de la început în lucrările din Palestina a  descoperit în 1867-

1870 urmele fundației Templului lui Irod din Ierusalim. 

-Sir. Henry Layard, un diplomat englez a fost unul dintre cei mai mari arheologi ai sec 19 

și a făcut săpături și studii importante în Irak (Ninive și Nimrud-1845-1848). 
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Un alt diplomat englez (Bagdad), Claudius James Rich, a făcut săpături la vechiul Babilon 

și Ninive, realizând prima colecție de sigilii și inscripții asiriene și babiloniene. 

-Eduard Robinson, un profesor  american de Literatură Biblică a făcut un studiu amănunțit 

al Palestinei și a reușit să identifice multe orașe menționate în Biblie. 

 

Astfel Arheologia devine o știință și face mari progrese, în  special din 1890, când Flinders 

Petrie  a început săpăturile la Tell el-Hesi lângă Gaza. Considerațiile sale privind ceramica 

descoperită vor deveni fundamentale pentru toate săpătutrile arheologice, deoarece aceste 

rămășițe ceramice permiteau deosebirea stilurilor și datarea lor prin comparare cu altele 

care conțineau nume de regi, faraoni, etc. 

 

DEFINIȚIA ARHEOLOGIEI: Arheologia este știința descoperirii și evaluării a materialelor antice 

rămase, cu scopul de a constata identitatea, natura și extinderea trecutului civilizației. 

 

DEFINIȚIA ARHEOLOGIEI BIBLICE: Este studiul sistematic al materialelor rămase al 

acelor culturi și civilizații care sunt fie menționate în Biblie, sau viu conectate cu istoria 

biblical. 

 

A-TERMENI: 

1-EPIGRAFIE –se refera la inscripții antice, scriei hieroglifice, grecești, etc. 
EPIGRAFÍE s. f. Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea și cu interpretarea inscripțiilor 

vechi, făcute de obicei pe piatră, metal, lemn etc 

Ex. La fel ca în medicină, există zone particulare (specialități-chirurgie, pediatrie, etc) 

Unele sunt dintr-un domeniu, altele din alt domeniu. 

 

2- NUMISMATICĂ, sau studiul și interpretarea monedelor. 

Inscripțiile de pe monede, metalul din care au fost făcute, când și cine le-a făcut. 
NUMISMÁTICĂ f. 1) Ramură a istoriei care se ocupă cu studiul monedelor și al medaliilor vechi. 2) Colecționare 

de monede și medalii vechi. /<fr. Numismatique 

 

3-FILOLOGIE- Este știința de studiu și evaluare a documentelor scrise (Ex: Rosetta Stone- 

scrisă în trei limbi). Filologia studiază autenticitatea scrierilor. 
FILOLOGÍE s. f. Știință care se ocupă cu studiul culturii scrise a popoarelor, în special cu studiul textelor vechi 

și al operelor literare din punct de vedere al limbii, al influențelor suferite, al modului în care ni s-au transmis și 

al autenticității, precum și cu editarea lor. – Din fr. philologie. 

 

4-TIPOLOGIE- Sistemul de compararea a obiectelor similare pentru a determina 

dezvoltarea sau regresul din/prin stil intr-o prioadă de timp dată. Este un studiu al vaselor 

ceramice (pottery). 
TIPOLOGÍE ~i f. 1) Clasificare științifică a obiectelor și a fenomenelor după anumite trăsături tipice. 
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B-TERMENI LEGAȚI DE SĂPĂTURILE ARHEOLOGCE 

 

1-TELL =grămada (movilă sau GORGAN) de ruine, Este o măvilă sau ridicătură de pietriș 

sau moloz lăsat în urmă de diferite grupuri de oameni. 

  

2- SECTOR sau SUPRAFAȚĂ (AREA)  

Este un sector a unui Tell, care a fost studiat (sapat), Ex  

 

3-PROFIL (ELEVATION)-  

O vedere din diferite părți. Ex dinspre nort, sud, etc 

 

4-LOCUST- Unitatea de măură fundamental în sistemul de înregistrare a săpăturilor.  

Ex: un băț colorat. 

 

5-O PERIOADĂ sau ERA (A PERIAN) –  

Diviziunea generală istorică a culturii dominante a sit-ului arheologic.   See chart 1, 

Holman, pg 31 

 

6-O FAȚĂ -SECȚIUNE TRANSVERSALĂ  

Este un stadiu în istoria construcției cu orice straturi date. 

 

7-UN PLAN- Caracteristicile văzute de sus (din vârf). 

 

8-SECȚIUNE- A baulk (rozor). Aici poți urmări straturile (vezi Holman, pg 30) 

 

9-PĂTRAT (SQUARE) scuar - O arie, sau zonă în care pot exista mai multe secțiuni 

 

10-STRATIGRAFIA- Evaluază succesiunea de straturi și înregistrează toate obiectele 

găsite în diferite straturi pentru a determina cine a ocupat acel GORGAN (Tell) și când.  

 a)-separarea slolului 

 b)-separarea este determinată de culoare, consistență, densitate, comprimare(tare/ moale). 

STRATIGRAFÍE s. f. Ramură a geologiei care studiază formațiile geologice ale scoarței terestre, pentru a 

determina vârsta și succesiunea lor. 

 

11-STRAT- Este o subdiviziune a perioadei bazată pe evidențele stratogafice ale culturilor 

majore. 
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Lecția 8  

IV-DATAREA 

 

Spuneam mai devreme că începând cu 1860 munca arheologilor a scos la lumina o mulțime 

de materiale care au ajutat enorm la îmbogățirea studiului Biblic. 

Rămășițele civilizațiilor care au apus de mult timp și a cetăților uitate au dat viață textului 

biblic. 

În primul rând, datorită arheologiei, noi, cei ce studiem astăzi Biblia, suntem într-o poziție 

mult mai bună decât am fost vreodată în înțelegerea Bibliei, evenimentelor, limbajului și 

lumii ei.  

 

1-Aheologia este o știință în dezvoltare, în creștere.  

2-Aheologia a început cu căutătorii de comori și jefuitori care au distrus informații foarte 

valoroase, despre aceste civilizații trecute.  

 

A-DATAREA STRATIGRAFICĂ 

 

Arheologul trebuie să dateze materialul lui înainte ca acesta să poată fi folositor. 

În 1890, Flinders Petrie a recunoscut că cheia datării fiecărui strat stă în cel mai comun 

artifact dintr-o excavație:-ceramica. 

Când se începe o săpătură arheologică, este necesar să se așeze materialele excavate în 

contextual cronologic potrivit, pentru a determina contextual istoric și social căruia i-a 

aparținut. 

  

Când vorbim despre o săpătură arheologică vorbim despre două aspecte pe care le ținem 

minte: 

a) Cronologia relativă este stabilită de relația secvențială a straturilor (Stratul unu 

este mai târziu decât doi, stratul doi este mai târziu decât straul 3 și așa mai 

departe). Mai târziu=mai aproape de perioada noastră. 

b) Excavațiile Stratografice se mișcă în ordine progresivă de la ultima ocupație spre 

cea mai timpurie. 

 

B-DATAREA ABSOLUTĂ 

În una din următoarele trei situați, datarea poate fi acurată sau precisă: 

1-Când pe materialele excavate există o istorie înscrisă literal.  

Vorbim aici despre acele informații în formă scrisă rferitoare la o anumita periodă sau timp, 

care dă posibilitatea de a se stabili data. Aceasta este o posibilitate absolută de stabilire a 

datei. 
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2-Când săpăturile care conțin monede se află în locuri sigilate (protejate). (monedele au 

gravate pe ele imagini, inscripții, portrete, nume, locuri, date). 

3-Inscripții datate în piatră sau cochilii (nu se găsesc foarte des) Factorul timp pe care ele 

îl dau este abolut. 

 

C- VASE CERAMICE (POTERY-Holman, pg. 31) 

Cea mai bine folosită zonă este cea a METODEI CERAMICII 

De ce este aceasta metodă importantă și cum s-a dezvoltat. 

 

1-Sir.Flinders Petrie, în timp ce a excavat morminte egiptene cu inscripții datate a găsit 

forme de vase de pământ care păreau să fie caracteristice unei anumite perioade de timp. 

Mai târziu, el a descoperit aceleași lucruri când a săpat în Sudul Palestinei. El a publicat în 

1890 metoda lui de stratigrafie și tipologia ceramicii. 

  

TIPOLOGIA este compararea obiectelor (vaselor ceramice) între ele. Mai târziu, această 

metoda a fost aplicată cu success la mii de sit-uri arheologice. 

 

Aceasta a fost mai departe dezvoltată de William E Albright un alt arheolog care a lucrat 

în Sudul Palestinei (1826-1922). El a clasificat tipurile de bază ale ceramicii și a dezvoltat 

o cronologie relativă pentru Orientul apropiat și pentru Palestina, în special.  

Perfecționarea care a urmat în acest domneniu a permis arheologilor o datare a materialelor 

înapoi până cam în 2000 B.C. , în primul rând pe baza Ceramicii. 

 

Astăzi acest stil reprezintă un mod foarte important în măsurarea timpului sau datarea 

timpului diferitelor depuneri srtatografice dintr-o săpătură arheologică. 

 

2-Al doile lucru pentru care metoda ceramicii merge așa de bine are șase motive: 

 a)-Această metodă funcționează bine în Israel și împrejurimi deoarece aceste zone 

au fost rar niște zone prospere in lume. De aceea este de foarte mica valoare tipul lucrurilor 

găsite acolo, și cu foarte puține inscriptii. 

 b)-Ceramica de pământ a fost ceva ieftin și comun pe care toate gospodăriile o 

foloseau în acele zile.  

 c)-Ceramica de pământ a fost găsită în abundență la multe și diferite tell-uri și la 

toate nivelele. Ceramica era făcută din pământ din acea zonă în care au fost găsite și 

oamenii, de obicei, nu le luau cu ei când plecau în grabă (Luca 17:31). 

 d)-Când argila este arsă este dificil de distrus, așa că ceramica durează sute și chiar 

mii de ani. 

 e)-Ceramica avea o durată de viață cam de doi ani, fiind ușor spartă și de aceea a fost 

găsită o abundență din ea (ceramică, mai precis cioburi). 
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f)-Ceramica este un material care se dezvoltă (de la o epocă la alta) și poate fi gradat 

sau i se poate da formă fără dificultate. 

 

Când când observăm o schimbare mare în ceramică înțelegem o schimbare de 

cultură.  

 

3-CARACTERISTICILE SCHIMBĂRILOR ÎN CERAMICĂ 

Există patru zone găsite în schimbarea și dezvoltarea vaselor de ceramică. Aceste 

caracteristici arată diferențe în perioadele de timp, cultură, tehnici și stil în construcții:  

a)-Tehnica înseamnă ce metode sunt folosite în confecționarea ceramicii. 

Ex: Modelare și forme executate manual, sau pe roată, sau ambele. 

 

b)-Ceramica-arsul vaselor pentru un timp mai lung sau mai scurt, colorarea vaselor.  

 

c)-Linii punctate-(Puncții, înțepături, incizii, tăieturi) diferite feluri de desene și puncte 

facute pe vasul ceramic cum ar fi onduleuri, șerpi, flori sau alte forme (vopsire și decorare) 

(monocrom, biocrom-o culore sau doua culori). 

d)-Forme – O culoare peste o bucută aplicată deasupra (palma, a cârpi). Adică o bucată de 

material (cârpitură) a fost pusă pe vas înainte de a fi ars în foc (forma fundului, mânere, 

etc). 

 

Un exemplu este lampa de ulei folosită în Palestina. Acestea existau în toate casele și de la 

o perioada la alta exista schimbări mari în stilul lor.  

 

 

 

 

D- NUMISMATICĂ (Studiul monedelor)  

                   

Un Dinar Roman 

În Roma Antică, fabricarea de monede era realizată în templul Iunonei Monetal 

 (290 BC), de unde şi originea cuvântului monedă”.  Aceasta era considerată soția lui Jupiter. 

Cuvântul din latină moneta este derivat al verbului moneo, monere, monui, monuitum, „a atrage atenția”, 

„a avertiza”, „a sfătui”, „a recomanda”, „a îndemna”, „a prezice”. Vd. G. Guțu, Dicționar latin - român, 

p. 764 

Mai târziu, pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins, au fost deschise alte monetării şi aceleaşi monede 

romane au fost acceptate pentru schimburi în toată Europa, din Insulele Britanice până în Turcia – prima 

monedă paneuropeană. 

1- Monedele nu au fost fabricate înainte de sec 8 înainte de Hristos. De aceea nu ne sunt 

de mare folos în datarea materialelor din perioada Vechiului Testament. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
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2-Monedele apar doar la sfârșitul perioadei Vechiului Testament, după David și Solomon, 

mai mult în perioada intertestamentală și Noul Testament.  

 

3-Monedele încep sa fie fabricate în sec 5 B.C. în Egipt, Anatolia, Palestina, Siria, Persia 

și Mesopotamia, (pentru că monezile apar în șase zone diferite, ele ne ajută să stabilim date, 

proveniențe, bogația anumitor zone, valoare, mărimea monedelor, etc).  

 

4-Palestina este a patra zonă în care au fost fabricate monezile: Ierusalim, Damasc, Tir, 

Sidon, Samaria. 

 

5-In perioada Noului Testament, monedele devin foarte importante; ele au fost fabricate cu 

aprobarea și la porunca unor oficiali care le-au autorizat, care și-au înscris însemnele. Acest 

lucru asigură informații foarte prețioase despre timp persoane, cultură, prosperitate etc (ele 

asigură informații depre materialele asociate cu acele monede- din ce și cum au fost 

fabricate- Absolute dating period) 

 

6-Limitele acestot datări tehnice 

a) Raritatea găsirii monedelor este o limită a metodei. 

b) Spre deosebire de ceramic (pottery), monedele nu erau lăsate în urmă (abandonate). 

c) Când o monedă este găsită la locul potrivit poate fi de asemenea o dovadă că nu este 

valabilă (poate cauza abandonării ei a fost faptul că s-a devalorizat). Ex: este ca un ban din 

zilele noastre. Noi nici măcar nu ne aplecăm să ridicăm un ban cănd îl găsim, pentru că 

este de prea mică valoare. 

 

7-Materialul folosit la fabricarea monedelor  

a) Aur, argint, cupru, bronz (găsite în perioada NT) 

b) Aurul era relative rar, dar argintul se găsea din abundență 

c) Dinarul a fost cea mai comună monedă de argint folosită în Imperiul Roman 

(este mentionat de 16 ori in Noul Testament și valora o zi de munca în perioada 

NT (80-100 USD)  

d) Cele mai multe monede excavate din perioada NT au fost din bronz. 

Comparativ vorbind, monedele de bronz erau mult mai puțin valoroase, poate ca 

acele monede de astăzi pentru care nu te-ai apleca să le ridici când le găsești pe 

jos)  
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E-METODE ȘTIINȚIFICE  

SE PRESUPUNE CA ACESTEA SĂ FIE MAI BUNE ȘI MAI ACURATE, DAR NU ÎN 

MOD NECESAR 

 

1-Daterea cu Carbon Paisprezece (C14)  

Această metoda a fost dezvoltată în timpul celui de-al doilea război mondial și are legătură 

cu producția bombei atomice. 

Se presupunea că ar fi o metoda care poate verifica cu acuratețe date de până la 2000 de 

ani. Totuși, se pare că pentru orice lucru din trecut între 3000-5000 de ani metoda a dat 

rezultate accurate (corecte).  

În ciuda acestor lucruri, unii au aplicat metoda C14 pe lucruri vii și au primit citiri 

scandaloase, revoltatoar de neadevarate, cum ar fi, vechime de zeci de mii de ani. 

 

*Recent s-au descoperit alte lucruri referitoare la C14 și anume: 

1-Carbonul Radioactiv ar putea să nu fi existat în atmosfera pământului înainte de 

2000 B.C.  

 

2-Concentratia naturală de Carbon 14 ar putea să fi variat la diferite periade de timp, 

așa că nu a fost atât de constant cum s-a învătat în principiu. Nu există nici un mod de 

a verifica constanta C14 de-a lungul timpului (schimbarea concentrației se poate 

datora catastrofelor naturale, evenimentelor din atmosferă, etc) 

 

3- În final, există o mare probabilitate, pur și simplu de contaminare. 

 

Această metodă folosită împreună cu alte metode ar putea produce o mai bună 

acuratețe. 

 

În consecință, metoda C14 despre care se credea că poate da soluția multor mistere din 

timp, s-a dovedit a nu fi atât de acurată cum s-a sperat. 

 (vezi apendice 1) 
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Lecția 9 

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA DATE 

RECAPITULARE: 

Am vorbit până acum despre: 

1-Datarea stratigrafică 

2-Datarea absolută- în legătură cu 3 zone (conținut de isorisiri, monede și înscrisuri) 

3-Vase ceramice (de pământ) -tipologie 

4- Monede  

Am văzut limitele acestor zone de datare   

La Metode științifice- am văzut  Metoda de datare cu C14 

 

I- DATELE BIBLICE VECHI TESTAMENTALE 

Arheologia nu este în stare să confirme sau să infirme înregistrarea biblică. 

Este trist să spunem că mulți au pus știința deasupra autorității Cuvântului inspirat al lui 

Dumnezeu. Din acest curs, sperăm să înțelegem mai bine că Biblia e Autoritatea Finală  

chiar dacă Arheologia este sau nu este de acord cu Biblia. 

Când avem de-a face cu oameni care vor să conteste Cuvântul, ei sunt gata să ajusteze 

informația arheologică, sau chiar să îndeparteze acele informații care spijinesc adevărul 

biblic. 

 

DATE VECHI TESTAMENTALE 

Lecția acceasta se ocupă de sistemul fals de datare a informatiei Vechi Testamental 

 

1- Schimbarea sensului datelor legate de zidurile Ierihonului 

1930-1936 John Gorstein a descoperit niște lucruri interesante despre zidurile Ierihonului. 

Când s-a ajuns cu săpăturile la acel strat s-a constatat ca zidurile Ierihonului au fost împinse 

și s-au dărâmat înspre afară, ca și când ceva dinlăuntru le-a împins. Acesta este un lucru 

neobișnit,ar noi știm că aici a fost puterea lui Dumnezeu, care a împins zidurile înspre afară. 

 

2-Un stat foarte gros de cenușă (acest strat gros de cenușă se expică prin faptul că Israelul 

nu a prădat orașul ci a ars totul acolo, bunuri, turme, trupuri umane, etc) 

 

În 1940  umaniștii au avut controlul asupra departamentului arheologic în universități. 

Kathelin Kanyan în 1950 a săpat la Ierihon. Medoda ei a fost să taie o felie cu mai multe 

straturi, iar acest sistem speculativ egiptean a condus-o la concluzia că stratul atribuit 

cuceririi lui Iosua datează cu mult timp înainte de relatarea Biblica (nu se potrivește). 
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Problema a fost că metoda ei producea contradicții cu privire la alte cetăți studiate (ex: 

Hațor). În rândul Arheologilor seculari, unii sunt de acord cu orice, când este vorba de 

respingerea adevărului biblic.   

 

Acest sistem de datare egiptean pe care ea l-a folosit se bazează pe trei lucruri la care ne 

vom uita: 

II-LISTA LUI MANATOU (Manatou a fost un preot egiptean) 

- Este cunoscut că uneori scriitorii egipteni au scris exagerand frecvent succesele, dar 

niciodată nu au înregistrat înfrângerile națiunii lor. 

- Tot ce avem de la acest Manatou sunt aceste liste ale regilor (din păcate avem doar 

doua copii, dar nici aceste doua copii nu sunt de acord una cu alta). 

- Aceste liste au de-a face cu doua linii de regi simultan. Este bine cunoscut că în 

Egiptul antic exista o diviziune între Egiptul de Sus și de Jos. Existau doi faraoni. 

- Mulți scolaști cred că Manatou a fabricat nume, evenimente și chiar istorie. 

- Cum putea Manatou să facă aceste liste când el nu se putea baza pe nimic? De unde 

venea sursa lui? 

- James Brested, un arheolog șef (1920) a spus depre aceste liste că sunt ridicole. 

 

Poate Manatou cu un asemenea context să ofere o cheie pentru istoria antica? 

Emanuel Velicovski – (de origine rus) El s-a întors la Biblie și a comparat lista lui Israel și 

a Egiptului și a văzut că nu poate corela nimic din listele acestea cu ceea ce a găsit el.  

 

Velocaski a descoperit legăturile Egiptului cu Israel, Avram si chiar alianța lor împotriva 

Siriei, iar despre listele lui Manatou a conchis că nu sunt o sursă de încredere. 

 

Velocaski a scris 3 cărți importante: Ages in Cheats =Amăgi, păcăli -1952, The People of Sea-

1977, Ramses II and his time- 1978  în care dovedește că listele lui Manatou nu sunt liste 

de încredere la care să facem apel. 

 

Donavan Grovel (1956), un chimist de la London University a fost de acord cu concluziile 

lui Velikovski. 

El a citit cartea Ages in Cheats (Secole de amăgire) și a studiat personal 14 ani. 

  

Inacuratețea datării cu C14-  

Această metoda (C14) poate fi aplicată la orice materiale organice, dând o vârstă 

aproximativă. Rezultatele testelor cu C14 nu sunt de acord cu teoriile moderne. 

(vezi apendice 1) 
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III-DATARE PE BAZA ECLIPSELOR DE LUNĂ 

Sau găsit doua calendare din Orientul mijlociu, care sunt similare în datarea zilelor și 

eclipselor. Calendarul Egiptean se bazează pe teorie, nu pe astronomie. 

Datarea pe baza eclipselor- Înregistrările eclipselor egiptene nu sunt astronomice, ci sunt 

bazate pe teorii. Umaniștii au ales arbitrar datele eclipselor pentru a-și putea susține teoriile.  
 

IV- CICLUL SOTIC (So-thic cycle)=este un CALENDAR EGIPTEAN ANTIC 

Sothic year = se referă la un ciclu egiptean antic de 1460 de ani, denumirea vine de la 

Steaua Câine, este în legătură cu Sirius (Wesbster`s New Word. 1999, pg. 1369)  Sirius este cea 

mai strălucitoare stea a cerului, făcând parte din constelația Câinele Mare.  

Experții l-au numit un calendar vag. Cu 360 de zile + 5 zile la sfârșitul anului. Pentru că 

anul adevărat are 365,25 zile, acest calendar rătăcește în urmă și nu se mai întoarce înapoi 

la poziția sa originală. Aici avem 7 mari “ DACA”.  

- Nu știm dacă un astfel de calendar a fost folosit vreodat în Egipt. 

- Trebuie să avem evidențe că a fost folosit în cicluri de1460 ani. 

- Ziua de început a acestor ani trebuie cunoscută cu precizie. 

- Trebuie să știm că aceste extra 5 zile au fost impărțite întodeauna la calendarele lor 

- Acolo exista acolo un calendar lunar nu solar. 

- Datele bazate pe acest calendar (Sothic) ar trabui să fie de acord unele cu altele, lucru care nu s-a 

întâmplat. 

- Nu știm dacă anul lor a circulat prin cele 365,5 zile și nu știm cu ce viteza a evoluat anul lor. 

Dacă una dintre cele 7 aspecte sunt puse la îndoială totul este neacurat. Aici avem 7 

chestiuni îndoielnice.   NOTĂ: Pentru mai multe informații dați pe Google CALENDARUL SOTIC. 

  

7 Probleme: 

-Ei presupun că este momentul apariției unei serii de stele dar aceasta este o conjuncție 

de stele (nimeni nu știe ce era acest Sothic). 

-Ei presupun că răsăritul acestei stele se poate vedea întotdeauna  

-Doi cercetatori (Poole and McNoten) au dovedit ca Sothic nu este ceva serios pentru 

că nu există o dată de început (?)  

-Nu exista un acord referitor la când a început ciclul de 1460 de ani. În absența 

siguranței, liberalii au fixat durata din 1320 BC, la 141 AD, ca ciclul standard. 

-Un număr de egiptologi resping această teorie în întregimea ei, punând la îndoiala acest 

calendar. 

-Cei din vechime nu cunoșteau durata corectă a anului solar, care este de 365.2 zile 

-Acest calendar nu se potrivește cu datele obținute prin metoda de datare C14.  

-Egiptologii se întrebă dacă egiptenii au folosit vreodată acest calendar. 

*Din câte se știe, singurul reper serios pentru egipteni a fost revărsarea Nilului. 

 

NOTĂ: Vezi alte limite ale Arheologiei-Anexa 2 
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Capitolul 5 
Lecția 10 

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IMPORTANTE și  

EFECTELE LOR ASUPRA BIBLIEI 
 

Când vorbim de descoperiri arheologice importante 

avem trei zone: A-Zona Palestinei 

B-Zona Egipt 

C-Zona Mesopotamia   

A-ZONA PALESTINEI 

1-Piatra Moabită (Moabit stone)- YEHOVAH  
(Holman Altas, pg.123) 

A fost descoperită în 1868 în partea de Est a Mării  

Moarte în Moab la Dibon.  În afara Biblie, prima menționare 

a numelui Dumnezeului lui Israel (Yahveh) se găsește pe Piatra Moabită. 

 2 Împ 3:4 – Aceast text este de bază pentru că pe piatra aceasta sunt numele unor regi 

înregistrați în Scriptura și asta ne ajuta să dăm o interpretarea acurată a informației biblice.  

* conținutul inscripției: “Eu, Meșa, rege al Moabului, am ridicat acest monument în cinstea 

lui Chemoș (dumnezeul Moabului), pentru a comemora izbăvirea din mâna Israelului. Tatăl meu 

a domnit peste Moab 30 de ani, iar eu am domnit după tatăl meu. Omri, rege al Israelului a asuprit 

Moabul multe zile și fiul lui (Ahab) l-a urmat. Dar eu, m-am răsculat și am făcut război împotriva 

regelui și l-am izgonit, luându-i cetățile Medeba, Ataroth, Nebo și Iahaz, pe care el le-a zidit când 

a făcut război împotriva mea. Eu am nimicit cetățile sale și am închinat prada lui Chemoș, iar pe 

femei și pe fete, lui Aștar. Am zidit Quohah cu prizonieri din Israel.” (Manualul  biblic, pg.202) 

Aceasta deține nume de localități și regi care sunt menționați și în Scriptură și ne ajuta să 

înțelegem trecutul. 

Piatra Moabită este scrisă în limba Moabului, o limbă forte asemănătoarea cu ebraica din 

vremea lui Omri și Ahab și a fost ridicată de Meșa, regele Moabului.  

Este datată în anul 850 BC.  

Câteva dintre localitățile care apar în VT și sunt menționate pe monument: Arnon (Num 

21:13, Deutr. 2:24), Ataroth (Num 32:34), Baal–meon, sau Beth-Baal-meon(Iosua 13:17), 

Beth-Bamoth, sau Bamoth-baal(Iosua 13:17), Beth-diblathaim(Ieremia 48:22), 

Bezer(Iosua 20:8), Dibon(Num 32:34), Iahaza(Iosua 13:18), Medeba(Ios. 13:9), și 

Nebo(Num32:38). (see The New Open Bible, Nelson, 1672The Greatest Arheological Discoveries, pg.1525) 

 

 

 

 

 

 

http://wco.wcbc.edu/mod/url/view.php?id=225
http://wco.wcbc.edu/mod/url/view.php?id=225
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2-Sulurile de la Qumran – BIBLIA  

(see Holman Altas, pg.213-215) 

 

În 1947 Mohamed Edip și Amad Hasein sunt cei beduini ocupați cu păscutul turmei, care 

au găsit sulurile de la Marea Moarta într-o grotă în vase de pământ, atrași de zgomotul făcut 

de o piatră aruncată după o capră și care a nimerit din întâmplare unul dintre vase. S-au 

strecurat în grotă și au făcut astfel o descoperire, care de departe este cea mai mare 

descoperire de manuscrise a secolului 20. 
 

Această decoperire a produs un mare entuziasm în lumea arheologilor. Este o descoperire 

de suluri în limbile ebraică, aramaică și greacă. Oficila 11 grote (peșteri), dar ulterior au 

mai fost găsite alte grote cu diverse documente. 
 

Păstorii beduini au încercat să vândă sulurile, neștiind ce valoare au și au negociat pentru 

această tranzacție. Un vânzător de antichități arab i-a refuzat, iar în cele din urmă, au vândut 

patru suluri preotului ortodox de la Mânăstirea Siriană Sf. Marcu și  trei sului lui E L 

Sikenik, profesor de Arheologie la Universitatea din Ierusalim. În cele din urmă, după ce 

au trecut prin mai multe mâini de specialiști, dr. W F Albright de la Universitatea americană 

Johns Hopkins, care era cunoscut ca o autoritate în materie, le-a datat la aprox. 100 BC și 

le-a declarat ca fiind “o descoperire formidabilă.”  

 La Qumran au mai fost descoperite mai mult de 700 de monezi, care asigură o continuitate 

de mai mult de 200 de ani. Aceasta a făcut posibilă reconstituirea modului de viață a 

comunității, care a trăit aici cam din 110 BC, până în 68 AD.  
(See Thompson Chain, Archaelogical Suplement, pg, 4360 și 4361) 

  

După o cercetare atentă a sulurilor descoperite în mai multe peșteri, s-a stabilit că acestea 

țin de trei perioade distincte: 1-Perioada Arhaică (200-150 BC) 

2-Perioada Hasmoneană (Macabei) (150-30 BC) 

3-Perioada Irodiană (30 BC-70 AD)  
 

Desigur că au fost unii interesați să combată Biblia și au fost lansate atacuri grele împotriva 

autenticității scrierilor, dar fără succesul așteptat de ei. 
 

Interesant este că în Ieremia 32:14 Dumnezeu le-a spus să păstreze sulurile punându-le în  

vase de pământ. Jer 32:14  ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Ia  

zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit şi cel deschis, şi pune'le într-un vas de  

pămînt, ca să se păstreze multă vreme!  
 

*Aceste suluri includ reprezentări ale tuturor cărților VT, cu excepția Esterei. În aceeași 

zonă, la Kirbet Mird s-au găsit fragmente din V și NT copiate către secolul VII  după 

Hristos (Marcu, Ioan, fapte, Luca și Coloseni).  (See Supliment Arheologic, Tompsin Bible, pg. 1654) 

În Grota 1 au fost găsite următorele 7 suluri:  

1)-O copie la întreaga cartea a lui Isaia (cea mai veche de până acum) 
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2)-Comentarii la primele 2 capitole ale profetului la Habacuc 

3)-Manualul de disciplină a comunitații de la Qumran  

4)-Imnuri devoționale 

5)-Parafrazarea cărții Genezei 

6)-Regulile războiului (fii luminii versus fii războiului) 

Multe suluri sunt scrise în ebraica, iar comparate cu textul masoretic (care este datat cam 

1000 de ani AD) s-a găsit o acuratete a textului fenomenală ( diferențe de un cuvânt colo și colo). 

*Este spectaculos faptul că Sulurile de la Marea Moartă sunt mai vechi cu aproape 1000 

de ani decât textul masoretic (o versiune a VT în ebraică, datată cam în 100 BC) . 

După mai multe demersuri și negocieri, guvernul Israelului a cumpărat și păstrează 

cele 7 suluri din grota 1 la Universitatea Ebraică din Ierusalim, pe care le consideră ca fiind 

cel mai o mare tezaur al lumii. 

Alte suluri și unele din vasele originale sunt păstrate la Muzeul Arheologic 

Palestinian din Ierusalim. 

 

 3-Scrisorile de la Lachis (Lachesh Letters) –IEREMIA  

(Holman Altas, pg.156) 

Aceasta este descoperirea care dă viață din nou perioadei  

prorocului Ieremia. 

Descoperire făcută de John Starkey - arheolog francez in 1935.  

Cunoscută ca Scrisorile de la Lachis, descoperirea conține 21 de scrisori găsite în cenușa 

și scrumul cetății Lachis din ținutul Sephelah. Este o scriere feniciana (588 BC), o descriere 

dinaitea invaziei lui Nebucadnetar. 

De asemenea s-a găsit o referință la (2 Împărați 20:20). Pe vremea lui Ezechia, Lachisul a 

fost atacat și cucerit de asirieni. Victoria lui Sanherib a fost înregistrată pe pereții palatului 

său de la Ninive. (Enciclopedia Bibliei, pg.57) 

   

Ieremia în 34:6-7 vorbește despre lupta regelui Babilonului împotriva Ierusalimului și altor 

cetăți ale lui Iuda. Lachis și Azeca din ținitul Shephelah erau singurele cetăți fortificate 

care au mai rămas în Iuda.  

Jer 34:6  Proorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim,  
Jer 34:7  pe cînd oastea împăratului Babilonului(Nebucadnețar) lupta împotriva Ierusalimului şi 

împotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, împotriva Lachisului şi Azechei, căci acestea erau 
cetăţile, cari mai rămăseseră din toate cetăţile întărite ale lui Iuda.  

 

Aceste scrisori reflectă tensiunea socială și situația politică în vremea în care Ieremia a fost 

aruncat în închisoare.  

 Dr. Albraight a spus: “În aceste scrisori ne găsim exact în era lui Ieremia cu condițiile 

sociale și politice în perfect acord cu imaginea pictată în cartea care-I poartă numele.” 
(Thompson Chain, Archaelogical  Suplement, pg.4404) 
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 De asemenea, furnizează evidențe directe despre uneltele de scris și cerneala folosită de 

Baruch în scrierea Ebraică a alfabetului. 
Jer 36:17  Şi au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele 

acestea după spusele lui!”  
Jer 36:18  Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, şi eu le-am scris în 

cartea aceasta cu cerneală.”  

Printre altele, există și o inscripție care menționează pe unii regi ai lui Israel (Ahab, Ioas), atunci când 

armatele Siriei au fost conduse de Salmanaser III în -873 BC. 

Este vorba de data Bătăliei de la Karkar, o lupta condusa de regele Hadadezer al Damascului. 

 

 

B-ZONA EGIPTULUI 

 

1-Piatra Roseta (Rosetta stone) - EGIPTOLOGIE 

Descoperită în 1799 de un învățat francez pe nume M. Boussard la  

Rosetta (Rashid) în Egipt, lângă cel mai vestic braț al Nilului (ofițer al  

lui Napoleon în timpul expediției din Egipt). Este o piatră (lespede) 

 de bazalt neagră scrisă in trei limbi (Hieroglife, demodică, și greaca veche).  

“Ea conține un decret în onoarea faraonului egiptean Ptolomeu al V-lea, în greacă, în 

egipteană populară și în hieroglife. Compararea hieroglifelor cu cuvintele grecești a făcut 

posibilă descifrarea lor.”(Enciclopedia Biblică, pg.34 & Thompson Chain Bible, Archaeological Supplement, pg. 

1631)  

Piatra Rosetta este socotită a fi cheia descifrării hieroglifelor egiptene. Pe piatră există un 

grup de nume proprii încadrat într-un oval (un fel de siglă). Codul de înțelegere este numit 

cartuș, cartelă. (Cam asta ar fi cartela de acces, să spunem așa). 

Astfel, Jean Francois Champollion este francezul care a reușit să descifreze hieroglifele de 

pe monument. Realizarea lui Champollion a inaugurat, de fapt, Știința numită 

EGIPTOLOGIE. De acum s-au tradus o mulțime de alte texte și multe dintre ele aveau de 

a face cu relațiile dintre Egipt, marele imperiu Asiro-babilonean, și cu marea putere hetită, 

iar toate acestea tranversau fâșia de pământ numită Palestina. 

 

Este de asemenea înregistrat în aceste documente egiptene istoria lui Israel, 

narațiunea  despre patriarhi, istoria lui Iosif și călătoria în Egipt, robia și exodul din Egipt, 

călătoria prin pustie și istoria veche a Canaanului. 

 

Se poate concluziona că tot contextul Vechiului Testament în largul lui conținut, de 

la Avraam la D-l Isus, este făcut cunoscut mai mult decât clar, datorită cunoașterii noastre 

despre Egipt. (The New Open Bible, Nelson 1990, The Greatest Archaeological Discoveries, pg.1524)     

 

Piatra Roseta se consideră a fi inscripția care deschide era modernă a științei numită 

Arheologia Biblică. 
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2-Tabletele de la Tell-el-Amarna  
(Thompson  Chain Bible, Archaeological Supplement, pg. 1631)  

Tablele (peste 350 de scrisori personale și oficiale) au fost descoperite de o țărancă 

egipteană în 1887. Unele sunt scrise în limba acadiană, dar cele mai multe în cuneiformă 

Babiloneană, ceea ce demonstrează cât de influentă era cultura aceasta în zona țărilor 

Bibliei din acea vreme.  

Aceste table au fost parte din arhivele lui Amenhotep III si Amenhotep IV, descoperite 

intre Memphis si Teba (cam 400 de tăblii, și sunt considerate cele mai importante 

descopiriri făcute vreodată în Egipt).  

Ele cuprindeau scrisorile unor regi palestinieni care se plângeau de lipsa de interes în a se 

ruga pentru a primi ajutor. Ele erau adresate lui Amenhotep IV. 

Adevărate armate de cercetători competenți au făcut săpături aici, iar astăzi, după cam 200 

de ani, datele găsite aici, coroborate cu istoria biblică, sunt aproape perfect de acord cu 

viețile și faptele personajelor înregistrate în Biblie.  

Astfel au fost aduse la lumină evidențe externe însemnate (mii) despre istorisirile biblice.  

 

 

 

3- Stâlpul (Stela) Mernepta (Mernepta Stele), -ISRAEL  

(Holman Altas, pg.58) 

Este o lespede de mormânt descoperită la Teba (Tebes) 

în Egipt și reprezintă un memorial în onoarea victoriilor lui  

faraonului Merenptah, fiului lui Ramses 1222 BC, care  

verifică și confirmă zilele exodului lui Israel.  

*Este primul document extrabiblic care consemnează numele lui Israel. 

 

 

4-Papirusurile Elefantine 

Aruncă lumină asupra perioadei lui Ezra și Neemia. Au fost descoperite în insulele 

Elefantine la a cincea cataractă (cascadă) a Nilului în Egipt și provin de la o Garnizoană 

evreiască staționată acolo.  

Sunt scrise în aramaică și vorbesc despre distrugerea unui templu Iudeu aici de către 

Persani. Iudeii în prima lor colonie, departe de casă, se închinau Domnului la care se 

adresau cu numele YAHU. 

 Vorbim aici de o perioadă în care Egiptul se afla încă sub autoritatea  

Imperiului Persan, în primii ani ai lui Artaxerxe II (404-359 BC.)  

 (see The New Open Bible, Nelson, 1672The Greatest Arheological Discoveries, pg.1528) 
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C-MESOPOTAMIA AREA 

1-Codul lui Hamurabi-  LEGEA LUI MOISE  
(Holman Altas, pg.43)  

Este o lespede pe care stă inscripționat un cod de legi al regatului  

Hamurabi, pe care acesta l-a comandat și l-a instalat în mai multe 

 locuri publice.  

Una din acestea a fost descoperită în 1902 pe ruinele de la Susa și  

auncă lumină asupra Legii lui Moise. 

Înalt de 2,5 m și  gros de 0,5 m, pe monument este gravat Hamurabi, care primește legile 

de la zeul soarelui, Șamaș. Acestea sunt legi religioase, morale, administrative, (drept, 

impozite, salarii, împrumuturi, căsătorie, transport, comerț, și multe altele asemănătoare).  

 

Hamurabi, un edomit, este rege al Babilonului (aprox. 1728-1697 BC), care a construit 

acest cod ca un memorial al victoriei după ce a distrus Babilonul și a domnuit acolo; 

contemporan cu Avraam și identificat cu Amrafel din Geneza 14. 

Conținutul seamană tare cu Exod 21:15, 24-25. Există o discuție care pune problema 

că Moise ar fi copiat după Hamurabi. Dacă Moise a scris în 1445 și Hamurabi în 1725, 

scolaștii spun că Moise a copiat de la Hamurabi, alții spun  că amândoi au copiat dintr-o 

sursă comună, iar alții spun că au scris independent unul de altul. 

Dar noi știm foarte bine de unde a primit Moise aceste legi și rânduieli. (vezi Manualul Biblic) 

 

2-Codul de Legi Lebetișthar din Nipur 

Nipur este una din cetățile lui Nimrod la 80 de km de Babilon. 

Aici la Nipur s-au găsit în urma excvațiilor 50 de mii de tăblii cu inscripții, datând din 

mileniul 3 BC, care conțin memorii ale regilor și o vastă bibliotecă cu lucrări diverse, 

dicționare, enciclopedii, drept, religie literatură, etc. 

Codul Lebetiștar este important pentru că e foarte asemănător cu codul lui Hamurabi și 

Moise.  

 

 

3-Codul de Legi Eshuna  

Un bou care omoară (sau rănește) o femeie-similar cu regulile lui Moise din Exod 21:28 

 

 

 

4-Eluma Elish- CREAȚIE 

Este despre crearea omului, dar este foarte diferita de relatarea Genezei (Relatarea este 

politeistă, pe când Geneza este monoteistă). 

Aici avem și o relatare despre crearea și genealogia lui Dumnezeu, dar noi știm că 

Dumnezeu este veșnic. 
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5-Epopeea lui Gilgames  -POTOP- 

(Holman Altas, pg.43)  

Epopeea a fost descoperit în secolul al XIX-lea. 

Epopeea lui Ghilgameș este un poem epic din  

Mesopotamia antică.  

Ceea ce îl face special este că poemul reprezintă cea mai veche scriere literară 

păstrată a umanității, și este datată de specialiști la  începutul mileniului al III-lea BC. , 

aparținând culturii sumero-babiloniene. S-a păstrat pe 12 tăblițe de lut, în biblioteca 

regelui asirian Assurbanipal, de la Ninive și prezintă faptele de viteaz ale legendarului 

rege Ghilgameș. 

Ghilgameș, regele Urukului a călătorit în mulții Libanului pentru a aduce lemn de cedru.  

În căutarea vieții veșnice el ar fi ajuns la Noe (Uta-napiștim), care i-a spus cum i-a fost dăruită 

mântuirea după potop. Lui Ghilgameș i s-au oferit două șanse pe care le-a pierdut. După 

aceasta regele s-a întors acasă și a scris despre potop. 

Este o învățătură babiloneană mitologică despre potop găsită la Ninive. Este foarte 

asemănătoare cu înregistrarea Biblică, iar unii cerectători opinează că relatările ei pot avea 

unele baze reale. (see Enciclopedia Biblică, pg. 37 și 292) 

 

6-Mari Latters- BABILON 

Mari este o cetate în zona Eufratului, înfloritoare între 3000- 1760 BC și a fost distrusă de 

regele babilonean Hamurabi cam prin 1750 BC. S-au făcut săpături începând cu 1933 și, 

în sălile unui imens palat s-au găsit cam 25.000 (mii) de tablițe cu scriere cuneiformă. 

Influența puternică a Babilonului este evidentă din conținutul acestor scrieri, pe care apar 

multe nume care corespund cu unele nume biblice. (See Enciclopedia Biblică, pg.34) 

 

 

7-Obeliscul Negru –REGE EVREU SCULPTAT  

(Holman Altas, pg.134) 

Este cea mai importantă descoperire de la Calah 

pe râul Tigru (la 30 km sud de Ninive). 

Este un monument mare din marmoră neagră,  

numit Obeliscul Negru  și înfățișază oficiali din 5  

țări diferite, aducând tribut lui Shalmanaser al treilea– identificat cu Pul din 2 Împ 15:19.  

Printre alții este menționat și Hazael al Damascului și Iehu, regele lui Israel. 

 

Vorbește despre tributul plătit lui Shalmanaser și este important pentru că este din 

perioada regilor lui Israel.  

Este singura sculptură cu un rege al lui Israel; Pe acest obelisc, Iehu, fiul lui Omri este 

reprezentat în genunchi, purtând haine specific, purtând haine specific evreiești și aducând 

în fața lui Salmanaser aur și alte lucruri de valoare ca tribut.  
(Thompson  Chain Bible, Archaeological Supplement, pg. 1645)  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poem
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
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8-Inchisoarea Senacurel. Vorbeste despre asediul Ierusalimului. 

 

9-Ebla Tablets (Tell Mardikh) 
(Thompson  Chain Bible, Archaeological Supplement, pg. 1655)  

Ebla se află în partea de nort-vest a Siriei. Tabletele de aici datează de la mijlocul mileniului 

3 BC și au fost descoperite în 1978. Au fost dezgropate cam 20 mii de tablete și vorbesc 

despre economie, administrație, educație religie comerț, tratate internaționale, texte 

istorice, gramatică și desigur, despre cuceririle imensului imperiu semitic uitat între 

ciuvilizațiile Mesopotamiei.  

Acest Imperiu avea sediul în câmpiile centrale ale Siriei moderne. 

 

Interesant este că pe documentele de la Ebla este menționat și numele cetăților 

Sodoma și Gomora.  

“o…inscripție indică faptul că Teel Mardikh era orașul antic Ebla. Inscripții din Babilonia 

aratau că Ebla fuserse un un oraș comercial din Siria…”(Enciclopedia Biblică, pg.34)    

Este uimitoare asemănarea numelui Ebla cu a lui Eber (Gen 10:21) un descendent al 

lui Noe și străbunic a lui Avraam. 

Alte nume găsite sunt: Abraham, Esau, Saul, Michael, David, Israel și Ismael. 

De asemenea sunt aici mai multe nume de cetăți familiare studentului bibliei: Ierusalim, 

Geza, Lachiș, Ioppa, Aștarit, Dor, Mechido și alte oraze de pe Iordan. 

Și nume de zei: Aștar, Dagon, Adad, Kamiș, dar și Ya, care ar putea deriva de la 

Yahveh sau Iehova. 

Textele conțin istorii cananite despre Creație, Potop, și coduri de Legi. 

Aici este localizată o perioadă din civilizația Estului Mediteranei, care era parte a moștenirii 

lui Avraam. 

 

Descoperirea de la Ebla accentuează valoarea documentelor scrise. 

 

 

 

10-Roca Behistun - DARIU PERSANUL  

Cheie pentru descifrarea limbii Babiloniene. 

În 1835 un ofițer britanic(Henry Rawlinson) a descoperit pe muntele Behistun la 320 km 

nord-est de Babilon o rocă mare ce se ridica deasupra podișului. Acolo, la aproximativ 120  

de metri înălține, pe o stâncă perpendiculară se afla suprafața inscripțioată în persană și 

elamită. A fost făcută la ordinul lui Dariu cam prin 516 BC, (Dariu a domnit în Persia între 

anii 521-485 BC) . 

Este vorba de Dariu Persanul, sub care s-a construit Templul de la Ierusalim, după cum 

spune Ezra, iar anul 516 este tocmai anul încheierii lucrărilor de la Templu. 

Roca relatează despre cuceririle împăratului Dariu.  

 

========== 
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ÎN LOC DE CONCLUZIE:  

Aheologia nu este o diciplină pe care o folosimpentru a dovedi Biblia, dar este o unealtă 

valoroasă pentru studentil Bibliei, prin care își poate mări înțelegerea despre țara, oamenii, 

vremurile și evenimentele biblice. 

 

Este un domeniu vizat de Domnul Isus în cuvintele din Luca 19:40 : „Dacă voi veți tăcea, 

pietrele vor striga.” 

 

Este copia a doua, după Biblie, a înregistrării Adevărului și manifestării lui Dumnezeu în 

lumea  noastră. 

 

Dacă arheologia, istoria, clima, geologia și geografia pământului au o mărturie atât de 

formidabilă despre Dumnezeu și despre poporul Său, fie ca în vremurile acestea din urmă, 

noi să punem la locul potrivit preocuparea pentru mărturia lui Hristos prin viu grai, să 

cercetăm și să fim în stare, fără sfială, să spune tuturor și dă dăm socoteală de nădejdea 

care este în noi.  

Să vorbim mai mult decât un mormânt vechi, sau decât un ciob de pământ abandonat de 

istorie; noi, care suntem pietre vii în Biserica lui Hristos, stâlpul și temelia Adevărului.   

 

AMIN ! 

 

 

 

 
NOTĂ:  

Bonus pentru nota finală: Fiecare student să citească în următoarele zece zile cel puțin 100 de pagini pe tema geografie sau/și 

arheologie (material documentar la alegere, de preferință în lrgătură cu Biblia). 

Cin nu citește s-mi trimită un E-mail ca să știu să nu-l trec examenul. 
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APENDICE 1 
CARBON 14  Cele mai respectabile publicatii stiintifice mondiale prezinta zilnic in paginile lor cazuri ale unor importante descoperiri 

arheologice de obiecte sau resturi organice, pe care cercetatorii le dateaza la mii sau chiar milioane de ani vechime. Publicul accepta, de 

cele mai multe ori, informatiile specialistilor, fara a intelege insa substraturile tehnicilor folosite in stabilirea varstei relicvelor. De aceea, in 

cele ce urmeaza, Descopera.ro isi propune sa faca putina lumina cu privire la precizia acestor tehnici si la principiul de functionare al 

metodelor folosite de arheologi in datarea obiectelor preistorice. 

In anul 1949, profesorul doctor Willard F. Libby, chimist al Universitatii din Chicago, emite in urma unor riguroase experimente de 

laborator, o teorie ce avea sa propulseze stiinta pe o treapta cu totul noua a cunoasterii umane. Libby a teoretizat datarea obiectelor antice 

prin folosirea metodei cu radiocarbon sau carbon-14, care sta astazi la baza arheologiei, a paleontologiei(studiul fosilelor), a antropologiei 

si a tuturor ramurilor stiintifice responsabile cu descifrarea trecutului. Ipoteza profesorului a fost privita initial cu scepticism de comunitatea 

stiintifica a vremii, dar 11 ani mai tarziu meritul ii este recunoscut iar cercetatorul in varsta de 50 de ani a fost recompensat cu premiul 

Nobel pentru Chimie. 

Infratiti radioactiv 

Datarea cu radiocarbon devine astfel prima si cea mai veche metoda fizica de determinare a varstei unui obiect arheologic de origini 

biologice. Substanta denumita si Carbon-14 sau C-14 este un izotop (atom) radioactiv din componenta materiei biologice, prin a carui 

masurare se poate stabili varsta unor resturi stravechi de oase sau plante. Deoarece perioada de injumatatire a valorii izotopului C-14 este 

de “numai” 5.700 de ani, el este eficient indeosebi in datarea unor obiecte nu mai vechi de 50.000 de ani, unii specialisti sugerand cifre 

chiar mai mici. 

 

Procesul de formare si de asimilare a radiocarbonului se manifesta natural inca de la formarea planetei si de la aparitia primelor forme de 

viata, motiv pentru care, toata flora si toata fauna de pe Terra inglobeaza in structura moleculara C-14. Izotopul radioactiv se formeaza 

constant, prin patrunderea razelor cosmice in atmosfera terestra in cantitati mari. Acest fenomen duce la crearea unor particule de 

neutroni, care intra in coliziune cu atomii de nitrogen din atmosfera. Elementul nitrogen-14, format din sapte protoni si sapte neutroni, se 

transforma astfel in carbon-14, cu sase protoni si opt neutroni, si hidrogen.  

 

Impreuna cu atomii de oxigen, carbonul-14 contribuie la formarea dioxidul de carbon, care este absorbit, in mod natural, de plante, fiind 

integrat in procesul de fotosinteza. Oamenii si animalele consuma vegetalele si preiau astfel C-14 in corp. Pe Pamant, in orice moment, 

raportul dintre carbon normal (C-12) si carbon radioactiv (C-14) este aproape intotdeauna constant in orice mediu si in orice vietate. Intr-un 

organism viu, atomii asimilati de C-14 sunt in continua scadere din momentul primei asimilari, dar permanent inlocuiti cu unii noi, astfel 

incat raportul C-12 – C-14 se mentine constant. In momentul de fata, spre exemplu, corpurile noastre contin o anumita rata de carbon-12 si 

carbon-14, iar toate animalele si plantele acestei epoci au in organismele lor un procentaj aproximativ similar. 

 

Imediat ce un organism moare, el inceteaza sa mai capteze carbon. In momentul decesului, raportul dintre C-12 si C-14 in structura sa este 

acelasi cu al oricarei fiinte vii,  dar nivelul de carbon-14 incepe sa scada fara a mai fi inlocuit. In timp ce concentratia de carbon-12 ramane 

nealterata, rezerva de C-14 se dimineaza cu rata de injumatatire de 5.700 de ani. Analizand raportul de C-12 si C-14 al unei mostre de tesut 

mort si comparandu-l cu raportul acelorasi elemente dintr-un organism viu, este posibila determinarea destul de exacta a varstei celui 

defunct. 

 

Mai exact, metoda consta in masurarea izotopilor radioactivi ai carbonului, din resturile carbonizate ale unor materii organice aflate in 

depunerile arheologice. Pentru acestea se folosesc probe de carbune, oase sau resturi organice, care sunt transformate in gaze. Aceste gaze 

sunt introduse in aparate speciale ce calculeaza scintilatia(Emisiune de particule în procesul de dezintegrare a unui element radioactiv, 

Sclipire, scânteiere), cu ajutorul carora poate fi masurat izotopul 14 al carbonului. Izotopii sunt masurati prin raport la perioada de 

injumatatire si se calculeaza astfel vechimea lor in timp. Perioada scursa se aproximeaza din momentul in care asimilarea carbonului a avut 

loc in organismul viu. 

Trecutul conventional 

Acuratetea datarii cu C-14 a fost testata si confirmata prima oara de catre profesorul Libby, care a masurat varsta lemnului unei antice 

ambarcatiuni egiptene, a carei vechime de 4.000 de ani era precis cunoscuta din documente istorice. Rezultatul datarii cu radiocarbon s-a 

apropiat foarte mult de varsta reala, cunoscuta, a obiectului, conferind larga credibilitate si acceptarea tehnicii. Obiectul este insa unul 

dintre cele mai vechi artefacte despre care se cunosc date sigure si a putut fi folosit ca un etalon, dar in ce priveste datarea unor obiecte mai 

vechi de 4.000 de ani, rezultatele nu mai pot fi raportate la un standard si, ca atare, sunt supuse indoielii. Datarea cu C-14 este acceptata ca 

o conventie, fiind insuficient probata pentru a depasi nivelul unor presupuneri avizate. La urma urmei, metoda se bazeaza pe nimic mai 

mult decat pe ipoteza ca nivelul in atmosfera al radiocarbonului s-a pastrat constant de-a lungul milioanelor de ani, iar procesul asimilarii 

lui in organisme nu a suportat decat variatii insesizabile. Ipoteza este insa hazardata, iar in combaterea ei vin atat comunitatile religioase, a 

caror teorie Creationista este amenintata de posibilitatea existentei unor obiecte vechi de milioane de ani, cat si de cele stiintifice, care 

experimenteaza noi metode de datare, obtinand rezultate diferite de cele oferite de C-14. 

 

Cel mai pertinent argument care sustine posibilitatea inexactitatii datarii cu radiocarbon este ipoteza dezechilibrarii repetate a concentratiei 

de C-14 din atmosfera terestra, ca urmare a consumarii unor majore cataclisme naturale prin care planeta a trecut de-a lungul timpului. 

Eruptiile simultane a sute de vulcani spre exemplu, menite sa schimbe cu totul concentratia atmosferica prin emanatia de gaze, au produs cu 

siguranta o destabilizare uriasa a nivelului de carbon radioactiv, facand ca datarile sa dea erori de mii de ani si poate chiar de milioane. 

Este teoria de care se agata in special Biserica, pentru a motiva varstele de zeci sau sute de milioane de ani ale oaselor dinozaurilor, despre 

care anumite persoane pretind ca nu ar fi trait cu mai mult de 5.000 de ani in urma pe Pamant.  

 

Dar este in continuare vorba despre presupuneri si premise ce nu pot fi validate. Oamenii de stiinta, insa, au elaborat din anul descoperirii 

datarii cu radiocarbon si alte mijloace de aflare a varstei obiectelor arheologice. Folosind acelasi principiu radioactiv al perioadei de 

injumatatire, sau piste cu totul diferite, precum dendrocronologia (datarea dupa inelele copacilor), cercetatorii au obtinut adesea infirmari 

ale datarilor cu C-14, descoperind abateri de secole, mii si chiar zeci de mii de ani ale acesteia. 

Alte cai 
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Metodele de datare se impart in doua mari categorii, fiecare ingloband mai multe subgrupe. Este vorba despre datarea relativa, realizata cu 

metoda stratigrafica, metoda tipologica, metoda comparativa, metoda cartografica sau metoda varvelor si datarea absoluta. Aceasta 

intrebuinteaza metoda carbonului radioactiv C14, metoda datarii prin termoluminiscenta, metoda dendrocronologica, metoda palinologica, 

metoda potasiu-argon 40, metoda arheomagnetica, metoda determinarii fluorului din oase si metoda hidratarii obsidianului= (Rocă 

vulcanică de culoare roșiatică sau negricioasă, asemănătoare la aspect cu sticla topită). 

 

Tehnica datarii cu radiocarbon este cea care a deschis drumul acestei practici extrem de folositoare, dar este astazi destul de departe de a 

fi cea mai eficienta. Potasiu-argon, spre exemplu, este un element radioactiv care se gaseste ca atare in natura si a carui perioada de 

injumatatire este de 1.3 miliarde de ani, putand calcula varsta unor materiale anorganice, precum rocile. Uraniu-238 are o perioada de 

injumatatire de 4.5 miliarde de ani, in timp ce Toriu-232 se injumatateste odata la 14 miliarde de ani. Acestia sunt si izotopii cu ajutorul 

carora s-a aproximat varsta de 4.5 miliarde de ani a Pamantului. 

 

Desigur, principiul functionarii lor are la baza datarea cu C-14 si nici aceste metode nu sunt de factura incontestabila, dar au fost 

perfectionate, iar o confruntare a rezultatelor intrebuintarii tuturor acestor tehnici asupra unei bucati de material poate duce la o rezultanta 

aproximativ apropiata de realitate. 

 

Totusi, pe viitor, majoritatea tehnicilor de datarea cu izotopi radioactivi s-ar putea dovedi ineficiente, ca rezultat al diferitelor radiatii 

atomice care au impanzit Pamantul dupa anii 1940, provenind din bombe nucleare, reactoare atomice si diverse teste cu radiatii. In fapt, 

posibilitatea ca aceste emisii sa fi afectat nu doar organismele vii, cat si pe cele moarte, este ridicata si ar putea dezminti cu totul orice 

datare bazata pe masurarea izotopilor radioactivi din componenta diverselor materiale arheologice. 

Cat de batran este pamantul ? – Metode de datare 

CAT DE BATRAN ESTE PAMANTUL ? 

-METODE DE DATARE- 

In ceea ce priveste varsta planetei noastre, exista pozitii total opuse si ireconciliabile intre conceptia evolutionista si cea creationista. In 

timp ce in acceptiunea creationista Pamantul este relativ tanar, avand doar cateva mii de ani, in cea evolutionista el ar avea aproximativ 4,5 

miliarde de ani, varsta care este mereu in crestere. 

Metodele de datare folosite de stiinta sunt privite ca fiind absolute si infailibile, in timp ce Biblia ne prezinta o cronologie istorica ca 

singura sursa de datare. 

Unde se afla adevarul ? Are dreptate Biblia cand ne vorbeste de un Pamant tanar, sau stiinta cand plaseaza momentul aparitiei lui in urma 

cu miliarde de ani ? Sunt oare metodele de datare chiar atat de stiintifice si de exacte ? Iata cateva intrebari la care vom incerca sa 

raspundem in cele ce urmeaza. Insa pentru aceasta trebuie sa intelegem cate ceva din “logica” ce sta la baza acestor metode. Doar dupa ce 

vom intelege acesta “logica” vom sti cata incredere sa le acordam ca metode  stiintifice de datare. 

Metoda de datare radiometrica este una din cele mai raspandite metode de datare. Cand se incearca datarea rocilor mai vechi se foloseste 

metoda Uraniu-Toriu-Plumb si Potasiu-Argon. Cand, dimpotriva, se doreste datarea unor esantioane mai tinere, se foloste metoda 

Carbon-14. 

Toate aceste metode radiometrice se bazeaza pe fenomenul dezintegrarii in timp a unor elemente radioactive in alte elemente. Astfel, 

Uraniul se dezintegreaza in Toriu, iar Toriu se dezintegreaza in Plumb. Cunoscand cantitatea de Plumb continuta intr-un esantion, precum 

si rata de dezintegrare a Uraniului, se poate calcula vasta esantionului ( roca, fosila ). 

Ceea ce trebuie specificat inca de la inceput este faptul ca in acest proces sunt implicate cateva presupuneri ( ipoteze ) ce nu pot fi 

verificate: 

1. O prima ipoteza este aceea ca rata de dezintegrare a elementului radioactiv a fost si este aceeasi in toate timpurile. Or, cercetari 

moderne arata ca lucrurile nu stau asa. Rata de dezintegrare poate varia in functie de anumite conditii. 

2. A doua ipoteza pe care se bazeaza metodele radiometrice este stabilirea cantitatii initiale din elementul-parinte, ceea ce se face la 

simpla aproximare a cercetatorului. 

3. A treia ipoteza consta in sustinerea ca elementul final (stabil ) provine numai din dezintegrarea elementului-parinte. De exemplu, 

se presupune ca plumbul dintr-un esantion cercetat ar proveni numai din dezintegrarea uraniului. Dar se omite intentionat posibilitatea 

contaminarii esantionului cu cantitati de plumb care sa nu provina din dezintegrarea uraniului. Orice cantitate de plumb, oricat de mica ar fi 

ea, va distorsiona datarea esantionului cu sute de mii sau chiar cu milioane de ani. 

Dr. Melvin Cook, detinator al premiului Nobel pentru cercetari in acest domeniu, a descoperit ca nu intreaga cantitate de plumb provine din 

uraniu, asa cum s-a presupus. Aplicand o corectie cu neutroni la aceasta metoda, rocile din Cambrian, datate ca avand o varsta de circa 600 

de milioane de ani, in realitate nu sunt mai vechi de cateva mii de ani. (1) 

Metoda Potasiu-Argon se bazeaza pe acelasi tip de presupuneri. Este de mentionat ca, folosind acesta metoda pentru datarea unor roci 

vulcanice vechi de numai 200 de ani ( datare istorica ), s-a ajuns la varste colosale ( intre 22-200 milioane de ani !). (2) 

Ne vom opri mai pe larg la una din cele mai folosite metode de datare radiometrica a varstei fosilelor ( resturi de lemn, oase, petrol, carbuni 

etc. )-metoda Carbon-14.  

Metoda Carbon-14 a fost descoperita intre 1953-1955 de profesorul Willard F. Libby si echipa sa de la Universitatea din Chicago. La 

aparitia ei, noua metoda de datare a produs senzatie in lumea stiintifica, descoperitorului ei decernandu-i-se premiul Nobel pentru chimie in 

1960. S-a crezut ca s-a descoperit, in sfarsit, o metoda sigura, absoluta, infailibila de determinare a varstei fosilelor. 

Care este principiul pe care se bazeaza metoda Carbon-14 ( Carbon radioactiv )? 
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Straturile superioare ale atmosferei sunt permanent bombardate de radiatii cosmice. Efectele acestui bombardament sunt multiple. Aurorele 

boreale care ne incanta privirea se formeaza tot datorita acestui bombardament, prin devierea radiatiilor cosmice spre cei doi poli de catre 

campul magnetic al pamantului. Insa efectul acestui bombardament care ne intereseaza acum este formarea Carbonului 14 (radioactiv). 

Aerul atmosferic contine o cantitate apreciabila de azot, avand numarul atomic 14. Moleculele de azot sunt bombardate de radiatiile 

cosmice si se transforma in Carbon-14. Daca bombardarea cu radiatii cosmice este constanta, in atmosfera se creaza un echilibru intre C-12, 

stabil si C-14, instabil si radioactiv. Echilibrul se datoreaza faptului ca C-14, fiind instabil, se dezintegreaza in C-12, aproximativ in aceeasi 

cantitate cat se formeaza, cu eliberarea de particule beta. 

Se apreciaza ca in fiecare an se formeaza in atmosfera terestra circa 9,8 kg. de C-14. Sa vedem acum ce se intampla cu aceasta cantitate de 

C-14. Deoarece C-14 are proprietati asemanatoare cu C-12, toate organismele vii de pe pamant il asimileaza , astfel incat in fiecare planta si 

in fiecare organism viu exista aceeasi proportie intre C-12 si C-14 ca cea din atmosfera. 

Plantele absorb C-14 sub forma de CO2 radioactiv, apoi din plante el trece in organismul animalelor si in final ajunge pe aceasta filiera in 

organismul omului. 

La moartea organismelor vii, asimilarea C-14 din atmosfera inceteaza, in timp ce C-14 din organismul mort incepe sa scada incet, prin 

dezintegrare lenta. S-a calculat  constanta de dezintegrare a C-14, considerandu-se ca acesta se dezintegreaza cu o viteza constanta in timp. 

Timpul de injumatatire a cantitatii initiale de C-14 eate de 5730 de ani. Deci, daca intr-un organism mort ar exista la moarea sa 1 g de C-14, 

dupa trecerea a 5730 de ani, cantitatea  de C-14 s-ar reduce la jumatate, adica 0,5 g. Dupa trecerea a inca 5730 de ani, cantitatea de C-14 s-

ar reduce la 0,25 g, etc. 

Cunoscandu-se viteza de dezintegrare a C-14, cantitatea de C-14 din fosila, ramasa nedezintegrata si cantitaea de C-14 din organismul viu, 

se poate calcula varsta fosilei, adica timpul scurs de la moartea organismului respectiv. 

Cantitatea de C-14 ramasa nedezintegrata din fosila se pune in evidenta cu ajutorul unui aparat numit contor Geiger-Muller care 

inregistreaza numarul de particule emise de C-14. 

Deficientele metodei 

Metoda de datare cu C-14 este deosebit de ingenioasa, ea castigand increderea oamenilor de stiinta in anii care au urmat descoperirii ei . Pe 

masura  ce anii au trecut insa, s-au descoperit tot mai multe deficiente ale metodei, determinandu-i pe unii savanti sa o respinga partial sau 

total. Iata cateva probleme pe care le ridica metoda de datare cu carbon radioactiv: 

1. Precizia metodei este foarte mica, ea descrescand proportional cu micsorarea cantitatii de C-14 din esantion. Cu alte cuvinte, cu cat o 

fosila este mai veche, ea va contine o cantitate cu atat mai mica de C-14, ceea ce face ca precizia masuratorii sa scada. 

2.Cantitati mici de fosile. Precizia metodei este foarte scazuta si datorita faptului ca, de obicei, se pune la dispozitia masuratorilor o 

cantitate foarte mica de fosila, deoarece se considera ca aceasta este foarte valoroasa din punct de vedere arheologic sau paleontologic. 

Fiind o cantitate mica de fosila, iar aceasta datorita vechimii ei, avand o cantitate foarte mica de C-14, rezulta masuratori eronate. 

3. Varstele obtinute cu metoda C-14 nu corespund uneori cu cele determinate istoric si arheologic. Iata cateva exemple: 

- S-a obsevat ca plantele care cresc in apropierea marilor autostrazi, deci intr-o atmosfera foarte poluata, au varste de sute de mii de ani, 

conform metodei de datare cu C-14, desi ele sunt in viata. Explicatia consta in faptul ca ele traiesc intr-o atmosfera bogata in C-12 si saraca 

in C-14. 

- S-a facut un experiment cu o broasca testoasa care a fost hranita cu vegetale selectionate, bogate in C-12 si sarace in C-14. De asemenea, 

ea a fost adapata cu apa fosila. Dupa un timp, i s-a determinat varsta prin metoda cu carbon radioactiv, rezultatul fiind surprinzator: desi 

broasca inca traia, ea parea sa aibe o varsta de cateva sute de mii de ani! 

4. Principiul metodei se bazeaza pe doua postulate ( afirmatii care se presupune a fi corecte, desi inca nu sunt dovedite a fi corecte din 

punct de vedere stiintific ): 

- Primul postulat: Viteza de dezintegrare a C-14 este constanta in timp. Daca se poate dovedi ca aceasta viteza de dezintegrare nu este 

constanta in timp si spatiu, principiul metodei se prabuseste si metoda de datare nu mai este valabila. Cu privire la acest aspect , sunt de 

mentionat cercetari recente care au pus in evidenta anomalii inexplicabile ale vitezei de dezintegrare a C-14. Deci este posibil ca aceasta 

“constanta” a  timpului de injumatatire de 5730 de ani sa nu fie chiar atat de constanta. 

Daca luam in serios modelul creationist care include si realitatea unui cataclism mondial ( potopul biblic ), nu putem sti daca, in conditiile 

existente pe pamant acum 5000 de ani, viteza de dezintegrarea a C-14 nu  a fost alta decat in zilele noastre. In acest caz, toate datarile cu C-

14 sunt complet eronate. 

-Al doilea postulat: Proportia dintre C-12 si C-14 din atmosfera a fost mereu constanta, fiind aceeasi si pe vremea cand fosila  studiata era 

un organism viu. 

Pentru ca aceasta proportie sa fie constanta este necesar ca, pe de o parte, fluxul de radiatii cosmice sa fi fost constant in timp, producand 

aceeasi cantitate de C-14 in atmosfera, iar pe de alta parte, campul magnetic al pamantului trebuie sa fi fost constant in timp. Se crede ca 

fluxul de radiatii cosmice a fost constant in timp, insa magnetismul terestru se stie ca a cunoscut mari variatii. Variind campul magnetic, 

cantitatea de radiatii cosmice ce a venit in contact cu stratosfera a variat si ea, deci a variat si proportia intre C-12 si C-14 din atmosfera si 

din organismele vii. Acest fapt ar duce inevitabil la mari erori in datarea varstelor . 

5. Poluarea din ultimele decenii perturba serios masuratorile cu C-14 dar si pe ale tuturor metodelor de datare cu izotopi radioactivi. Un 

rol deosebit de perturbator l-au avut experientele nucleare si mai ales exploziile atomice din atmosfera, care au crescut proportia de C-14 

din compozitia ei. 
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Fizicianul Hessel de Vries afirma in 1958  in revista “Science” ca doar in patru ani ( 1953-1957 ) cantitatea de C-14 din atmosfera a crescut 

cu 5% din cauza exploziilor atomice . Dar de atunci si pana astazi, cate experiente si cate accidente nucleare nu s-au produs in lume ? (3) 

6. Prezenta parazitilor. Metoda de datare cu C-14 produce mari erori si datorita contaminarii esantioanelor de fosile cu alte elemente 

radioactive care sunt prezente in fosila, iar pe de alta parte,cu radiatiile cosmice care ajung pana la sol, patrunzand pana la 1000 de metri 

sub pamant. Este de la sine inteles ca prezenta acestor paraziti conduce la erori de datare, uneori foarte semnificative. 

Concluzii 

Metoda de datare cu C-14 este din ce in ce mai contestata in zilele noastre, datorita erorilor mari pe care le produce. Desi metoda pare 

foarte bine fundamentata stiintific, ea prezinta o serie intreaga de deficiente care fac din ea o metoda pe care nu se mai poate conta. Erorile 

care apar pot fi insa explicate in cadrul modelului creationist, prin studierea conditiilor de clima care au existat pe pamant inainte de potop. 

Subiecul acesta insa va fi dezvoltat intr-o alta ocazie, cand vom vedea cat de armonios explica existenta potopului biblic o serie de fapte 

care astazi dau mari dureri de cap savantilor. 

Asadar cat de vechi este Pamantul ? Daca am da crezare metodelor de datare mai sus amintite, el ar avea o vechime de 4,5 miliarde de 

ani. Am vazut insa cat de fragile este temelia pe care sunt ele construite. Exista si alte cai prin care putem sa ne facem o imagine cu privire 

la vechimea Pamantului. Iata cateva din acestea, pe scurt: 

1. Cel mai vechi copac in viata are aproximativ 4000 de ani, dupa o datare folosind cercurile depuse anual. Aceasta datare este in deplina 

concordanta cu modelul creationist care plaseaza potopul lui Noe cu peste patru milenii in urma. 

2. Toate marturiile istorice vorbesc despre o perioada de maximum 5000 de ani. Daca Homo sapiens ar exista de 30 000 de ani, asa cum 

sustine teoria evolutionista, este foarte ciudat de ce el nu a lasat marturii mai vechi de 5000 de ani. 

3. Daca tinem cont ca in urma potopului au supravietuit opt oameni si daca avem in vedere o rata de crestere de 2,5 copii pe familie, 

ajungem la populatia actuala a planetei in aproximativ 4300-4500 ani, ceea ce corespunde modelului creationist. Aplicand aceeasi rata de 

crestere in cazul modelului evolutionist, astazi oamenii nu ar mai fi avut loc pe pamant. 

4. Luna , datorita uriaselor perioade de timp care se vehiculeaza in cadrul modelului evolutionist, ar fi trebuit sa fie acoperita cu un strat de 

praf meteoric de cel putin 1647 cm. La prima aselenizare s-a crezut ca modulul lunar se va afunda in stratul gros de praf meteoric. Spre 

dezamagirea unora, stratul de praf este doar de 61 cm, ceea ce este o dovada in plus ca Luna este mult mai tanara decat se afirma de catre 

evolutionisti. 

5. Cronologia biblica nu arata spre o perioada mai mare de sase milenii de existenta a pamantului si a vietii de pe el. Chiar daca Biblia nu-si 

propune sa stabileasca cu exactitate vechimea planetei, exista in ea suficiente indicii ca pamantul nostru este tanar. Si la fel de tanara este si 

viata de pe el. 

 

*Apendice 2-la LIMITELE ARHEOLOGIEI 
1-Stabilirea de tipologii poate înșela, pentru că, deși poate fi adevărat în unele cazuri, totuși nu toți oamenii de pretutindeni se 

comportă, îmbracă, sau folosesc aclași tip de lucruri. 

2-Capriciile conservării. În funcție de condițiile sol, umiditate, climă, lucrurile se conservă diferit. Ex: Dacă îngropăm două  

persoane în aceeași zi, dar în locuri geografice diferite, cu compoziția solului și  umiditate diferită, un cadavru se poate 

descompune mai repede decât celălalt. Tendința este să conchidem că cel care a putrezit este mai vechi, ceea ce, evident este o 

eroare. 

3-Moștenirea unor obiecte de la generațiile dinainte și folosirea lor zeci, sau chiar sute de ani mai târziu poate determina 

confuzie când este vorba de datarea lor. 

4- Costurile mari ale săpăturilor pot fi o limită majoră a Arheologiei. 

NOTĂ: Noi trebuie să avem o bază mai solidă pentru credință decât cea oferită de 

Arheilogie; Credinciosul crede pentru că: ” AȘA VORBEȘTE DOMNUL!” 

 

APENDICE 3 
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