“O porquê de várias versões”
Tema Bíblico estudado no dia 30 de Outubro – 2014. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizada
todas as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

Os livros do Velho Testamento foram escritos aproximadamente entre o período de 1400
A.C. à 400 A.C. Os livros do Novo Testamento foram escritos entre o período de 40 D.C à
90 D.C. Então, já se passaram entre 3400 e 1900 anos desde que um livro da Bíblia foi
escrito. Durante esse tempo, os manuscritos originais já foram perdidos. Provavelmente
nem existam mais. Também durante esse tempo, os livros da Bíblia foram copiados
repetidamente. Cópias de cópias de cópias têm sido feitas. Levando tudo em
consideração, ainda podemos confiar na Bíblia?
Quando Deus originalmente inspirou homens para escrever Sua Palavra, ela era respirada
por Deus e “inerrante” (2 Timoteo 3.16,17; João 17.17). Em nenhum lugar a Bíblia aplica
esses versículos às cópias dos manuscritos originais. Por mais meticulosos que os escribas
tenham sido com a duplicação das Escrituras, ninguém é perfeito. Como resultado,
pequenas diferenças começaram a surgir nas várias cópias das Escrituras. De todos os
milhares de manuscritos gregos e hebraicos que existem, não havia dois completamente
idênticos até a invenção da gráfica mais ou menos no 1500 D.C.
No entanto, qualquer estudioso imparcial de documentos vai concordar que a Bíblia tem
sido consideravelmente preservada durante os séculos. Cópias da Bíblia que datam mais
ou menos do século 14 D.C. são praticamente idênticas em seu conteúdo as cópias do
terceiro século D.C. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos,
estudiosos ficaram chocados ao ver quão parecidas eles eram com as cópias antigas do
Velho Testamento, apesar de que os Pergaminhos do Mar Morto eram centenas de anos
mais velhos do que qualquer manuscrito previamente descoberto. Até mesmo muitos
céticos difíceis e críticos da Bíblia admitem que a Bíblia tem sido transmitida durante os
séculos de uma forma muito mais exata do que qualquer outro documento antigo.
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