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Unde se g\se[te Descoperirea dumnezeiasc\ cea mai
presus de fire?
Descoperirea dumnezeiasc\ cea mai presus de fire se g\se[te
în Sfânta Scriptur\ [i în Sfânta Tradi]ie.

Ce este Sfânta Scriptur\?
Sfânta Scriptur\ sau Biblia este colec]ia c\r]ilor numite
ale Vechiului [i ale Noului Testament, scrise sub insuflarea
Duhului Sfânt, într-un r\stimp de aproape 1500 de ani, adic\ de
la Moise (cca 1400 înainte de Hristos) pân\ la autorul Apocalipsei, Sf. Ioan Evanghelistul (cca 100 dup\ Hristos). Aceste
c\r]i sunt comoara cea mai pre]ioas\ de lumin\ [i mântuire pe
care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Biserica le p\streaz\ ca pe
un odor de mare pre] [i le folose[te ca pe un izvor de ap\ vie
din care soarbe înv\]\tura dumnezeiasc\.

De ce Sfânta Scriptur\ se mai nume[te [i Biblie?
Cuvântul Biblie este de origine greceasc\ [i înseamn\
„c\r]i” sau „carte”. „C\r]ile” sau „cartea” Sfintei Scripturi [i-au
p\strat de-a lungul veacurilor numele grecesc de Biblie, atât
pentru c\ Sfânta Scriptur\ a fost scris\, într-o bun\ parte, în
limba greac\, cât [i pentru c\, la început, în primele veacuri
ale cre[tinismului, înv\]\tura cuprins\ în ea a fost propov\duit\ mai ales în limba greac\, a[a cum arat\ documentele
timpului, îndeosebi Sfânta Tradi]ie. Acest cuvânt – Biblie – care este
cel mai întrebuin]at, atât de cre[tini, cât [i de necre[tini, înf\]i[eaz\ deci Sfânta Scriptur\ ca pe o carte în sine, singura care,
de-a lungul istoriei, [i-a p\strat acest nume f\r\ alt adaos [i pe
care noi, credincio[ii, o socotim cartea mai presus de toate
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celelalte c\r]i, cartea c\r]ilor, cartea pe care, dac\ n-o putem
numi cea mai mare ca întindere, o putem numi cea mai pre]ioas\, pentru con]inutul [i roadele ei în sufletele noastre.

Prin ce se deosebe[te Sfânta Scriptur\
de celelalte c\r]i?
1) Sfânta Scriptur\ poate fi citit\ cu cel mai mare folos de
oricine, înv\]at sau neînv\]at, din orice parte a lumii. Ea cuprinde înv\]\turi mântuitoare [i folositoare, c\ci ne vorbe[te
despre Dumnezeu [i despre mântuirea noastr\ în comuniune
cu Dumnezeu prin Hristos, cu ajutorul harului Duhului Sfânt.
„Iar scopul [i rostul Sfintei Scripturi este, spune Sfântul Atanasie cel Mare, acea vestire îndoit\ despre Mântuitorul: c\ El
a fost pururea Dumnezeu [i «Fiu, fiind Cuvântul [i str\lucirea
[i în]elepciunea Tat\lui; [i c\ pe urm\, luând trup pentru noi
din Fecioara Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu, S-a f\cut om.
Iar aceast\ îndoit\ vestire se poate afla, urm\rind-o în toat\ Scriptura de Dumnezeu insuflat\», dup\ cum Însu[i Domnul a spus:
«Cerceta]i Scripturile, c\ ele sunt cele ce m\rturisesc despre Mine»”
(Ioan 5,39)1. Ea ne înva]\ apoi cum s\ tr\im dup\ voia lui Dumnezeu, adic\ bine2, în în]elesul cel mai deplin al acestui cuvânt.
Sfânta Scriptur\ spune numai adev\rul, c\ci Duhul Sfânt n-a
în[elat pe slujitorii S\i, proorocii3. Oamenii nu puteau cunoa[te
prin firea [i prin mintea lor lucruri a[a de mari [i de dumnezeie[ti, ci numai printr-un dar coborât de sus asupra oamenilor
sfin]i.
1

Sfântul Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, XXIX, în
Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea I, PSB, Bucure[ti, 1987, p. 357.
2
Fer. Augustin, Comentarii la Psalmi 90, 21, Migne, PL, XXXVII, col.
1159.
3
Sfântul Ipolit, Comentarii la Daniil 4, 6, CB l, l, col. 198; Fer. Augustin,
Scrisoarea 28, 3,3, Migne, PL, XXXIII, col. 112.
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2) Sfânta Scriptur\ are o unitate des\vâr[it\. Acela[i suflu
dumnezeiesc se simte la citirea tuturor c\r]ilor ei, de[i acestea
sunt deosebite între ele din punctul de vedere al con]inutului [i
al modalit\]ii de exprimare. Fiind dat\ prin Sfântul Duh, Sfânta
Scriptur\ cuprinde adev\rul. Nimic nedrept sau pref\cut nu se
afl\ într-însa4. Sfânta Scriptur\ nu se contrazice5, cum se contrazic înv\]\torii [i scrierile p\gâne6. Dac\ scrierile Proorocilor
sunt de acord cu Evangheliile, este pentru c\ to]i au vorbit insufla]i de un singur Duh, al lui Dumnezeu7.
3) Sfânta Scriptur\ are o putere covâr[itoare, prin care a
pref\cut [i preface nenum\rate suflete p\c\toase în sfin]i.
Sfântul Apostol Pavel zice despre deosebita putere a Sfintei
Scripturi: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu [i lucr\tor [i mai
ascu]it decât orice sabie cu dou\ t\i[uri [i p\trunde pân\ la desp\r]itura sufletului [i a duhului, dintre încheieturi [i m\duv\, [i
este judec\tor cugetelor [i gândurilor inimii” (Evrei 4,12). Fericitul Ieronim, mare traduc\tor [i tâlcuitor al Sfintei Scripturi,
se pronun]\ astfel: „Te rog, spune-mi ce este mai sfânt ca acest
cuvânt (al lui Dumnezeu)? Ce este mai pl\cut ca aceast\ pl\cere?
Ce mânc\ri, ce feluri de miere sunt mai dulci decât cunoa[terea în]elepciunii lui Dumnezeu, decât p\trunderea în locurile
Sale ascunse, decât privirea la ideea Ziditorului [i la cuvintele
St\pânului t\u..., decât ca aceste cuvinte ale St\pânului, pline
de în]elepciune duhovniceasc\, s\ înve]e pe oameni! Aib\ ceilal]i
averile lor, beie din cupe împodobite cu pietre pre]ioase, str\luceasc\ în stofe de m\tase..., fie neputincio[i în a-[i r\pune bog\]iile
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Sf. Clement Romanul, Scrisoarea I c\tre Corinteni 45,2,3, Migne, PG, I,
col. 300.
5
Sf. Iustin Martirul [i Filozoful, Dialogul cu Iudeul Trifon 65,2, Migne,
PG, VI, col. 625; Sfântul Epifanie, Contra ereziilor Panarion 70,7, Migne,
PG, XLII, col. 349.
6
Îndemn c\tre Greci, cap. 8, Migne, PG, VI, col. 256.
7
Teofil al Antiohiei, C\tre Autolic 3,12, Migne, PG, VI, col. 1137.
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