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Ionel Tuţac: Iniţiativa organizării acestui eveniment a fost generată de 

dorința mea de a promova Scriptura și de a sublinia influența pe care 

aceasta o are în istorie, artă, muzică și, mai ales, în viața personală a 

omului. 

Am fost impulsionat să realizez acest eveniment după vizita făcută cu mult 

timp în urmă la Muzeul Bibliei din New York, încurajat de dr. Liana Lupaș, 

arhivar la Societatea Biblică din New York. Apoi, un imbold special l-a 

constituit vizita la Muzeul Bibliei din Washington. 



 

 



 

 

Muzeul Bibliei inaugurat la Timișoara (2-25 aprilie 2019) cuprinde 500 
exemplare din întreaga lume, din colecția pastorului baptist Ionel Tuțac, 
președintele Asociației Renașterea Familiei. 

Pe parcursul zilelor în care expoziția va fi deschisă vor avea loc o serie de 
întâlniri și dezbateri, cu profesori de la facultățile de teologie din urbe, 
preoți, cercetători ai Bibliei, scriitori și numeroși credincioși, care vor 
prezenta teme legate de cuvântul lui Dumnezeu, precum: „Cum de a ajuns 
Biblia Cartea Cărților”, „Rolul Scripturii în dezvoltarea societății”, „Biblia 
pentru copii” etc. 

Parteneri: 

Mitropolia Banatului 
Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste Timişoara 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
Fundaţia Casa Estera 
Prodocens Media 
Radio Vocea Evangheliei 
Societatea Biblică Interconfesională Română 
Societatea Biblică Wycliffe 
Liceul Teologic Penticostal Logos Timişoara 
 



    

    

    

 



    

    

    

 



 

 

 



     

 

     

 

 



Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de 

folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea 

înțelepciune în neprihănire. 

      2 Timotei 3:16 

 

Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor 

decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo 

că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, 

judecă simțirile și gândurile inimii.  

   Evrei 4:12 

 

 

 

 

Prima și probabil singura carte care merită să fie studiată de toți este Biblia. 

– John Quincy Adams 

 

Este imposibil să înrobești mintal sau social un popor care citește Biblia. 

Principiile Bibliei sunt fundamentele libertății religioase. – Alfred Tennyson 

 

Noul Testament este cea mai bună carte care a fost și va fi vreodată 

cunoscută în această lume. – Charles Dickens 

 

Am întotdeauna cu mine trei lucruri: ceasul, ca să știu mersul timpului, 

mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor, și Biblia ca să știu mersul 

vieții. – Ion Luca Caragiale 

 


