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1. Revelația Dumnezeiască. Ce este Sf. Scriptură sau Biblia? Cum citim Biblia?    
(Exerciții de căutare a unui text in Scriptură) 
 

Revelaţia dumnezeiască este activitatea prin care Dumnezeu face cunoscut / descoperă 

oamenilor voia, lucrările și planurile Sale în legătură cu lumea şi cu oamenii, pentru mântuirea 
lor. Revelaţia dumnezeiască este: absolut necesară pentru cunoaşterea rostului vieţii omului (a 
adevărului) și pentru fericirea lui; posibilă pentru că Dumnezeu este personal, atotputernic, iubitor, 
înţelept. 

Revelaţia dumnezeiască este naturală (prin natură și prin toate evenimentele vieţii) și 
supranaturală (internă: inspiraţia Duhului Sfânt (Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie), viziunile, visele, 
rugăciunea; și  externă: minuni, semne, profeţii).  

Revelația supranaturală supremă este Întruparea Mântuitorului Hristos care, Dumnezeu fiind, 
asumă firea omenească și vine în mijlocul creației ca Dumnezeu și Om în același timp și în aceeași 
persoană.  

 
Revelaţia naturală / Natural Revelation Revelaţia supranaturală / Supernatural Revelation 

-insuficientă pentru mântuire; 
-indirectă: prin contemplarea naturii şi prin meditaţie 
asupra vieţii şi lumii; 
-pornește de la om;  
-presupune un efort deosebit de cunoaştere din partea 
omului (cunoaştere ştiinţifică); 
-incompletă: se cunosc doar unele atribute ale lui 
Dumnezeu, existenţa Lui 

-suficientă pentru mântuire; 
-directă: Dumnezeu Se comunică / comunică direct 
oamenilor voia Sa; 
-iniţiată de Dumnezeu prin intervenţiile Lui 
supranaturale/ prin puterea Lui, ce depășește legile naturii; 
-se primeşte prin credinţă de către om; 
-completă: se descoperă adevăruri despre Dumnezeu, 
lume şi viaţă, atât cât îi este posibil și necesar omului 
pentru mântuire. 
 

*nu se va evalua la Olimpiada; 

 
Inspiraţia Duhului Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu asupra unei persoane prin care îi 

descopreră voia, planurile şi lucrările sale, îi luminează mintea spre a le cunoaşte şi înţelege şi o 
îndrumă să le transmită celorlalţi oameni, oral sau în scris, ferindu-l de greşeli.  

Sf. Scriptură (în lb. greacă ”biblia” = ”cărţile”) este colecţia de cărţi sfinte scrise în cca. 1500 

de ani sub inspiraţia Duhului Sfânt de către prooroci, apostoli şi ucenici ai lor, aleşi de 

Dumnezeu, care cuprinde adevărul necesar pentru mântuirea omului și revelat (descoperit) de 

El, de la Facerea lumii până la a venirea lui Hristos şi întemeierea Bisericii creştine. 
Biblia (Sfânta Scriptură sau ”Cuvântul lui Dumnezeu” către oameni) este cel mai important 

exemplu de revelație dumnezeiască prin inspirația Duhului Sfânt, în care ni se relatează 
evenimente şi fapte extraordinare la care au participat oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, atât 
cât a vrut El să li se descopere. Ea cuprinde adevăruri de credinţă, norme de purtare şi evenimente 
istorice ce au fost scrise spre a fi păstrate şi transmise peste veacuri tuturor credincioşilor, spre 
mântuirea lor.  

Sfintele slujbe, inclusiv Sf. Liturghie, abundă în pasaje biblice, care sunt citite sau cântate și care 
constituie esența cultului ortodox.  
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Toţi creştinii trebuie să citească cât mai des din Biblie, după îndemnul Mântuitorului Iisus 
Hristos (”Cercetaţi Scripturile... acelea sunt care mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39).  

Înţelegerea adevăratei voi a lui Dumnezeu din ea este însă anevoioasă şi se dă în dar celor ce cer 
ajutorul dumnezeiesc prin rugăciune,  ducând o viaţă curată (ferindu-se de păcate) şi care caută şi 

ascultă explicaţiile date ei de Sfinţii Părinţi ai Bisericii: ”Nici o proorocie a Scripturii nu se 

tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut cu voia omului, ci 

oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt” (2 Petru 1, 20-21). 
 
Cum să găsim un text în Biblie: 
-în Cuprinsul ei, găsim numele cărţilor ei şi paginile la care începe fiecare carte; 
-fiecare carte are un nume/ titlu ce o identifică şi se găseşte pe primul rând al fiecărei pagini 

a cărţii respective şi în referinţele la versete; 
-fiecare carte a Bibliei e împărţită în capitole şi versete (paragrafe, text), toate numerotate; 
-pentru a identifica un verset în Biblie avem nevoie de referinţa ei. De ex.: Facerea 1, 1-31. 
-primul cuvânt, ”Facerea”, repprezintă titlul cărţii în care se găseşte versetul indicat; 
-primul număr, urmat de virgulă, reprezintă capitolul (1,) în care este versetul indicat; 
-numerele următoare reprezintă numerele versetelor la care se face referire. (adică de la 1 la 

31 în ex. nostru). 
-în subsolul fiecărei pagini a Bibliei se găsesc referinţe (trimiteri la /legături ale versetelor 

cu altele, din alte cărţi ale Bibliei, pentru o mai completă înţelegere). 
 
 
 

 


