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2.Revelația dumnezeiască în Vechiul Testament (pregătirea lumii pentru venirea 
Mântuitorului) 
 

 
Sf. Scriptură sau Biblia (66 de cărţi) se împarte în: 

• Vechiul Testament - adevărul descoperit oamenilor de Dumnezeu de la Facerea lumii până la 

venirea Mântuitorului Iisus Hristos; prezintă primul legământ (înţelegere sau promisiune) încheiat 
de Dumnezeu cu poporul evreu prin Avraam şi Moise în vederea venirii lui Mesia/ Mântuitorul 

lumii.  
• Noul Testament - adevărul descoperit tuturor oamenilor de Dumnezeu prin Iisus Hritos, 

întemeierea Bisericii şi activitatea Apostolilor şi profeţiile despre Apocalipsă (descoperirea finală a 
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ); al doilea legământ al lui Dumnezeu cu toate 

neamurile/popoarele în vederea mântuirii lor. 
 

Înainte de păcatul strămoșesc, omul Îl cunoștea direct pe Dumnezeu, printr-o legătura intimă de 
iubire și har cu El, de care s-au despărțit prin căderea în păcat.  

După păcatul strămoșesc, prin Avraam, Dumnezeu Își alege un popor, poporul evreu, căruia îi 
descoperă voia Sa și în mijlocul căruia făgăduiește să trimită, la vremea potrivită, pe Mântuitorul lumii. 
Dumnezeu îi inspiră pe profeții și conducătorii acestui popor, care dau mărturie despre prezența și 

comunicarea Lui în istorie; acestea au rămas în scris în Vechiul Testament spre "aducere aminte", dar 
și pentru a anunța în mod tainic venirea Sa la noi prin întruparea lui Iisus Hristos.  

Credinta intr-un singur Dumnezeu personal (monoteismul) este principiul (învățătura) 
fundamental in Vechiul Testament. (Iesire 20, 2-3 ; Deut. 6, 4; Isaia 63, 10-11), dar S-a descoperit si 

ca Treime de persoane, în mod indirect. (Fac. 1, 26; Isaia 6, 3; Fac. 18, 1-2). 
Prin Moise, El a eliberat poporul evreu din robia lui Faraon (Iesire 12, 51), ca preînchipuire a 

eliberării omului din robia celui rău prin Iisus. La iesirea poporului din Egipt, se instituie rânduiala 

Pastelui, a mielului pascal (Ieșire 12:14), care preînchipuia Mielul cel ce de bunăvoie a luat asupra 

Sa păcatele lumii, acceptând să fie răstignit pe cruce. (Iesire 12, 14) Dumnezeu îi dă apoi lui Moise, pe 
Muntele Sinai, Tablele Legii – Decalogul sau cele 10 Porunci – pe care să le împlinească orice om ce 
vrea a se uni iar cu Dumnezeu. (Iesire 34, 27-29). 

Vechiul Testament este așadar, istoria pregătirii venirii personale a lui Dumnezeu la noi, în Iisus 
Hristos. Vom găsi în el multe evenimente ce preînchipuie (prevestestesc, anticipează) evenimente din 
viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. 
 

V.T. cuprinde 39 de cărţi canonice (recunoscute de Biserică ca fiind obligatorii pentru 
credință) şi 14 cărţi necanonice (neobligatorii, bune de citit); exemple: Pentateuhul (cele 5 cărţi 
ale lui Moise), Iosua Navi, Judecători, Cărţile regilor, cărţile profeţilor, cărţile poetice; 

V.T. a fost scris de profeţi în limbile ebraică (limba veche a poporului evreu) şi aramaică 
(limba poporului evreu în vremea lui Iisus). 

 


