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Ce este descoperirea dumnezeiasc\?
Descoperirea sau Revela]ia dumnezeiasc\ este comoara
de adev\ruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca
ace[tia, cunoscându-L pe El, voia Lui [i lucrarea Lui, s\-L cinsteasc\ dup\ vrednicie, s\-I împlineasc\ voia [i prin aceasta s\
se mântuiasc\.

Ce dovede[te din partea lui Dumnezeu
aceast\ descoperire?
Descoperirea dumnezeiasc\ dovede[te marea iubire a lui
Dumnezeu fa]\ de oameni. „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8),
iubire nesfâr[it\, un ocean de iubire, cum zic Sfin]ii P\rin]i. Prin
ea, Dumnezeu revars\ lumina [i c\ldura Lui cea mai presus de
fire asupra întregii f\pturi [i o ajut\ s\ se împ\rt\[easc\ cât mai
deplin de puterea cea de sus [i de adev\rul cel mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu este îns\[i aceast\ lumin\ ce ni s-a dat
din nesfâr[ita Lui iubire fa]\ de noi.

Dumnezeu a dat descoperirea Sa
pentru to]i oamenii?
Descoperirea dumnezeiasc\ a fost dat\ pentru to]i oamenii,
pentru c\ to]i au nevoie de mântuire, dar, întrucât nu to]i erau
vrednici s\ primeasc\ descoperirea direct de la Dumnezeu, ea
a fost încredin]at\ anumitor oameni ale[i, care, la rândul lor, s-o
vesteasc\ celor ce doresc a o primi.
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De ce nu to]i oamenii pot primi
descoperirea direct de la Dumnezeu?
Pentru nevrednicia pricinuit\ de necur\]ia sufletului [i a
trupului lor, în urma c\derii în p\cat a protop\rin]ilor no[tri.

Care au fost vestitorii descoperirii dumnezeie[ti?
Oamenii ale[i de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii,
Moise, drep]ii [i proorocii, care au primit [i au vestit cuvântul
lui Dumnezeu în rândul poporului evreu. Aceast\ descoperire
a fost adus\ oamenilor în chip deplin de Însu[i Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, „Lumina cea adev\rat\, care lumineaz\ pe tot omul ce vine în lume” (Ioan 1, 9).
Mântuitorul a r\spândit în lume descoperirea dumnezeiasc\
prin Sfin]ii S\i Apostoli [i Ucenici, în Biserica întemeiat\ de
El [i intrat\ în istorie la Cincizecime.

Este cu putin]\ ca Dumnezeu
s\ Se descopere oamenilor?
Este cu putin]\. S-a sus]inut, totu[i, de unii în]elep]i p\gâni
[i de unii eretici c\ Dumnezeu nu Se putea descoperi oamenilor, întâi, pentru c\ Dumnezeu Cel nesfâr[it, Cel nematerial,
Cel neschimb\tor [i Cel ve[nic nu S-ar fi putut apropia [i nu ar
fi avut deci cum s\ fie cunoscut de ceea ce este m\rginit, trupesc, schimb\tor [i trec\tor. În al doilea rând, dac\ Dumnezeu
S-ar fi apropiat de fiin]ele muritoare, aceste fiin]e slabe [i neajutorate nu ar fi reu[it s\ cuprind\ [i s\ în]eleag\ descoperirea
care li se f\cea. Acei p\gâni [i eretici judecau a[a pentru c\ ei
socoteau pe Dumnezeu o putere impersonal\, lipsit\ de via]\ [i
mai ales de iubire.
Pentru noi, cre[tinii, nu sunt asemenea opreli[ti, fiindc\, dup\
înv\]\tura Bisericii, Dumnezeu este o Persoan\, Care poate
avea leg\turi cu alte persoane [i deci [i cu oamenii. Sfânta
Scriptur\ îns\[i ne înva]\ c\ Dumnezeu, din cele mai îndep\rtate timpuri, a ]inut mereu leg\tura cu oamenii, adic\ dându-le
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descoperirea Sa: „În multe rânduri [i în multe chipuri gr\ind
Dumnezeu odinioar\ p\rin]ilor prin prooroci, în zilele acestea
mai de pe urm\ a gr\it nou\ prin Fiul” (Evrei l, 1-2). Ca izvor
al vie]ii [i al iubirii, Dumnezeu Se apleac\ [i Se descoper\ continuu oamenilor. El nu e niciodat\ prea sus sau prea departe,
pentru c\ El s\l\[luie[te [i în inimile noastre.
Descoperirea dumnezeiasc\ este posibil\ pentru oameni [i
ei pot s-o primeasc\. Ei sunt „chipul [i asem\narea lui Dumnezeu” [i, prin aceasta, îndrept\]i]i la cinstea descoperirilor de
sus. Aceast\ cinste a mers pân\ acolo, încât descoperirea deplin\ adus\ de Fiul lui Dumnezeu pe p\mânt s-a f\cut prin
întruparea Sa în om. Credinciosul poate primi descoperirea dumnezeiasc\, apoi, [i pentru c\ el însu[i este mistuit de dorul fierbinte dup\ Dumnezeu. Psalmistul l\mure[te aceasta, zicând: „În
ce chip dore[te cerbul izvoarele apelor, a[a Te dore[te sufletul
meu pe Tine, Dumnezeule, însetat-a sufletul meu de Dumnezeul
Cel viu; când voi veni [i m\ voi ar\ta fe]ei lui Dumnezeu?” (Ps. 41,
1-2). Un scriitor bisericesc arat\ astfel suspinul inimii sale
dup\ Dumnezeu: „C\ ne-ai f\cut spre a Te c\uta [i nelini[tit
este sufletul nostru pân\ nu se va odihni întru Tine”1. Ca fiin]\
înzestrat\ cu minte, întrucât este creat\ dup\ „chipul lui
Dumnezeu”, omul poate primi adev\ruri din partea lui Dumnezeu. Acesta, în nesfâr[ita Sa în]elepciune, u[ureaz\ c\ile de
în]elegere a adev\rurilor date, în cei care s-au f\cut vrednici
de El printr-o via]\ aleas\ [i au primit harul Duhului Sfânt.

De ce în lucrarea mântuirii descoperirea dumnezeiasc\ are o autoritate mai mare decât mintea omeneasc\?
Pentru c\ descoperirea dumnezeiasc\ nu gre[e[te [i nu în[al\ niciodat\, fiind garantat\ de Dumnezeu Însu[i, Care este
Adev\rul (Ioan 14, 6), de nesfâr[ita Lui în]elepciune [i de
1

Fer. Augustin, M\rturisiri I, 1, Migne, PL, XXXII, col. 661.
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