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SEMNIFICATIA 9I FOLOSUL
ISTORIEI SFINTE

J n omiliile din anul acesta ne vom ocuPa de isto-

I ria sfAntd 9i mai ales de istoria sfAntd a Vechiu-

lui Testament. Desigur, toli cunoaqtemintr-o oarecare

mHsurd evenimentele pe care le istoriseqte Testamentul

Vechi. Iar aceste cunoqtinle le-am dobAndit la gcoalS,

prin studiul nostru personal sau prin auzirea perico-

pelor din Vechiul Testament in Bisericd sau in diferite

omilii. Cunoaqtem anumite evenimente izolate, insd

nu cunoagtem continuitatea lor istoricd, legdtura din-

tre ele gi locul pe care il au in planul lui Dumnezeu

pentru mAntuirea omului. Ne-ar h, aqadat, foarte fo-

lositoare o cunoaqtere mai sistematicd a acestor eveni-

mente, care au legdturd nemijlociti cu credinla noas-

trd., cuviala noastrd morali gi cu marea gi insemnata

problemd a mAntuirii noastre. Pentru aceasta am ales

o astfel de tem5, care cred cd va fi 9i pldcut5, 9i folo-

sitoare. tns5, inainte de a intra in subiect, este nevoie

sd amintim astdzi cAteva lucruri generale despre is-

toria sfAntd qi folosul ei.

Istoria, dupd cum gtim, este studiul gi exPune-

rea sistematic5 a evenimentelor din viala omenirii
din vremurile cele mai de demult pAnd astdzi.Isto-
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ria expune rd,zboaiele gi evenimentele politice qi stu-
diazd legdtura pe care o au intre ele, precum si conse-

cinfele lor. Studiazdinsdgi felul de viafd al oameniloq,
gtiinfele, artele gi civilizafia in general. Uneori studi-
azd,vialaintregii omeniri, a tuturor popoarelor (isto-
rie universald), alteori se limiteazdlaun popo(, la un
siat sau la un orag (de exemplu istoria poporului greg
istoria Greciei, istoria Tesalonicului).

lntr-un fel asemdndtor gi istoria sfAntd expune
evenimente care se referd la inceputlavialaintregu-
lui neam omenesc gi apoi, la viafa unui popor,, popo-
rul israilitean. Evenimentele pe care le prezintd isto-
ria sfAnti se afld in SfAnta Scripturl, pentru aceasta

se gi numeEte istorie sfAntd. $i fiindcd SfAnta Scriptu-
rd se imparte in Vechiul gi Noul Testament, tot astfel
gi istoria sfAntd se imparte in istoria sfAntd a Vechiu-
lui Testament gi istoria sfAntd a Noului Testament. Pri-
ma prezintd evenimentele din Vechiul Testament, de
la facerea lumii pAnd la intruparea Domnului. Cea

de a doua prezintd evenimentele intrupdrii Domnu-
lui, ale viefii Sale pdmAnteqti, faptele Sale qi propov5-
duirea Evangheliei de citre Sfinfii Apostoli, adicd cele

pe care le confine Noul Testament.

Este oare nevoie sd cunoagtem istoria sfdntd?
Rdspunsul la aceastd intrebare este fdrd indoiall ,,Da".
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Este necesar sd cunoagtem ce prezintd SfAnta Scriptu-

rd pentru urmdtoarele motive.

Primul, pentru cd istoria sfAntd este istoria mAn-

tuirii noastre. De la aceasta afldm ce a fdcut gi ce face

Dumnezeu pentru mAntuirea noastrd. Afldm de ce a

fost nevoie sd vind Fiul lui Dumnezeu in lume; cum a

fdcut cunoscutd gi cum a pregdtit venirea Sa, astfel in-
cAt lumea sd-L agtepte qi cum din toate popoarele din
vechime a ales gi a folosit poporul israilitean pentru im-
plinirea planului Sdu pentru mAntuirea lumii. Iar aces-

te lucruri le afldm din istoria sfAntd a Vechiului Testa-

ment. in continuare, din istoria Noului Testament, afldm

cum s-a sdvArgit planul lui Dumnezert, adicd felul in
care Fiul lui Dumnezelr S-a fdcut om, a fidrt i-a invd-

lat pe oameni, a fdcut minuni, a pitimit a murit, a in-
viat pentru mAntuirea noastri gi S-a in5$at la cet; cum/

prin pogorArea SfAntului Dutu aintemeiat Biserica, ale

cdrei mddulare suntem si cum, prin propovdduirea 9i

ostenelile Apostolilor, s-a intins gi gi-a infipt rdddcini-

le in toate ldrile lumii. Toate aceste4 ca gi cregtini, tre-

buie sd le cunoagtem gi le afldm studiind istoria sfAntd.

Al doilea pentru cd Ei fiecare eveniment pe care

il povestegte SfAnta Scripturd este important gi plin de

invdfdminte. invdldturi dogmatice gi morale foarte pre-

lioase ne oferd povestirile despre facerea lumii, cdderea



celor intAi zid\i, potop, rdspAndirea oamenilor pe pd-

mAnt istoria patriarhilor poporului israilitean (Avraam,

Isaric, Iacov losif) intAmpldrile prin care a trecut popo-
rul israilitean, parabolele gi minunile Domnului,Pati-
mile gi invierea Sa, precum gi faptele Apostolilor. Mai
ales caracterul didactic al povestirilor Vechiului Testa-

ment este recunoscut 9i mdrturisit de mari pedagogr,

chiar gi atei. Este foarte semnificativd intAmplarea din
viala unui francez ateu, Diderot. Odati l-a vizitat un
prieten de-al sdu qi l-a gdsit citind fetitpi sale fragmen-
te din Vechiul Testament. Uimit, l-a intrebat cum ii ci-
tegte copilului sdu lucruri pe care el insusi nu numai
cd nu le crede, ci le gi std impotrivd. $i Diderot a rds-

puns: ,,Prietene, in aceastd clipd sunt tatd si ca tatd nu
am gdsit nimic mai bun sd o invd! pe fiica me4 ca sd

o ajut sd devind intr-o zi o tdndrd bund gi vrednicd de

respect o solie vrednicd gi o mamd.bunil'.
Poate cineva o sd intrebe: De vreme ce evenimen-

tele pe care le infigiqeazd istoria sfAntd se afld in SfAn-

ta Scripturi, nu este de ajuns sd citim SfAnta Scriptu-
rd., ca sd le afldm? De ce trebuie sd studiem qi istoria
sfAntd? Desigur, citind SfAnta Scripturd afl5m aces-

te evenimente. De altfef acesta este izvorul istoriei
sfinte. Aceste evenimente insd sunt impdrfite in dife-
rite c[r!i ale Sfintei Scripturi, nu totdeauna in ordine
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cronologicS. De asemenea, pentru multe evenimente
fac referire doud sau mai multe cdrli ale Sfintei Scrip-
turi, care se completeazd.unele pe altele. Astfel, gi via-

!a Domnului o afldm din patru cdrfi, cele patru Evan-

ghelii, fiecare dintre ele avAnd asemdndri 9i deosebiri
fald de celelalte. Aqadar, sfAnta istorie ne infdligeazd

evenimentele pe rAnd si ne ajutd astfel sd ne constru-
im o imagine de ansamblu, sd vedem legdtura dintre
ele qi aEa sd le inlelegem mai bine. Prin urmare, pen-
tru acest motiv este folositoare istoria sfAnti.

Acum insd, sd ne referim in mod deosebit la is-

toria Vechiului Testament.

Dupd cum am spus deja istoria sfAntd a Vechiului
Testament este primapafte a istoriei sfinte giinfdliqea-
zd evenimentele din Vechiul Testament, de la facerea

lumii pAnd la intruparea Domnului. Punctul central
in jurul cdruia se migci qi se impletesc aceste eveni-
mente este pregdtirea lumii pentru primirea Domnu-
lui gi pentru mAntuire. Pentru acest scop, Dumnezeu
a ales poporul israilitean ca sd-l pregdteascd mai in-
tAi pe ef iar prin el, toatH omenirea. Este firesc, aqadar,

ca Vechiul Testament sd se refere mai ales la poporul
israilitean gi sd prezinte istoria acestui popor. insd is-

toria poporului israilitean este in acelagi timp qi isto-
ria planului lui Dumnezeu pentru mAntuirea noastrd.
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Tocmai pentru aceasta trebuie sd o studiem 9i s5 o cu-

noa$tem nu ca pe istoria unui popor oarecarer ci ca pe

cea a poporului ales de Dumnezeul, pe care El l-a fo-

losit ca instrument pentru implinirea planurilor Sale.

De altfel, multe persoane qiintAmpldri dinVechiul
Testament sunt preinchipuiri ale lui Iisus Hristos gi ale

lucrdrii Sale. Isaac prin jertfa sa, Iosif prin pdtimirile
sale, Iona prin cele prin care a trecut au preinchipu-
it Patimile, ingroparea gi tnvierea Domnului. insd qi

multe intAmpldri din viafa poporului israilitean, pre-

cum trecerea prin Marea Rogig mielul de Paqti, garPe-

le de aramd g. a. sunt prefigurdri ale Jertfei riscumpd-
rdtoare a Domnului, prin care ne-am izbdvltdin robia

pdcatului gi am devenit liberi. Agadar, cunoscAnd is-

toria Vechiului Testament, infelegem mai bine eveni-

mentele din Noul Testament, pentru cd in cel Vechi

avem mai inainte vestirea gi pregitirea mAntuirii, in
vreme ce in cel Nou, avem infdptuirea sa.

Pentru aceasta, Vechiul Testament a fost consi-

derat dintotdeau na izvorul dumnezeiegtii descoperiri,

ca gi Noul Testament. in primii ani ai cregtinismului,
cAnd cdrlile Noului Testamentincd nu fuseserH scrise,

cregtinii citeau in adundrile lor texte din Vechiul Tes-

tament, aga cum se fdcea in sinagogile iudaice. insd gi

pAnd azila Sfintele Slujbe se citesc pericope din cdr-

47"

file Vechiului Testament gi, mai ales, in Postul Mare.
Din Vechiul Testament provin si Psalmii, care se ci-
tesc sau se cAnti la slujbele noastre, precum gi cAntd-

rile (cele doud cAntdri ale lui Moisi, cAntarea lui lon4
cAntarea celor Trei Tineri q. u). Imnografii Bisericii se

referd adesea laintAmpldri din Vechiul Testamen! pen-
tru cd vdd in ele preinchipuirea celor din Noul Tes-

tament. insd gi pictorii infdgigeazd pe perefii biserici-
lor scene, precum si persoane din Vechiul Testament

(patriarhi, prooroci g.a). Din toate acestea, infelegem
cAt de insemnat este locul pe care Vechiul Testament

il are in viafa Bisericii. Pentru aceasta, gi Pdrin{ii Bise-

ricii s-au ocupat mult cu studiul gi tAlcuirea lui.
Cdrlile Vechiului Testament se impart in istorice,

didactice qi profetice. Este limpede cd istoria sfAntd se

sprijind mai ales pe cdrlile istorice, insd ia multe infor-
malii gi din celelalte cdrfi ale Vechiului Testament. Ceea

ce face impresie este obiectivitatea cu care scriitorii Ve-

chiului Testament prezintd evenimentele. Se pdstreazd,

texte istorice pe care le-au realizatscriitorii altor popoa-
re din acea vreme (babilonian, asirian g. a.). in aceste

texte este evidentd strddania de a-i prezenta ca pe nig-
te eroi pe impdrafii gi stdpAnitorii acestor popoure. irt
cdrlile Vechiului Testamenf nu observdm ceva de acest

fel. Scriitorii nu incearcd sd-i lingugeascd pe impdrafi,
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nici sd acopere gregelile qi neajunsurile 1or. ii laudd pe

cei buni, insd nu govdie sd-i mustre gi sd-i infiereze pe

conducdtorii rdi. De asemene4 nu govdie sd arate nea-

junsurile gi rdtdcirile poporului israiliteary iar aceasta

este o garanlie cd Vechiul Testamentinfdfigeazi.intim-
pldri adevdrate, iar nu inchipuiri. De altfel, cele infdli-
qate de Vechiul Testament sunt adeverite neincetat de

cercetdrile gi sdpdturile arheologice care s-au fdcut gi

se fac in ldrile in care s-au desfdgurat acele intAmpl5ri.
Vechiul Testament este o lucrare omeneascd qi dum-

nezeiascd in acelagi timp. Este omeneascd, pentru cd a

fost scrisd de oameni, in limba oamenilor gi se adreseazd

oamenilor. Esteinsd gi dumnezeiascd, pentru cd scriito-

rii nu prezintd,propriile lor idei, ci pe cele pe care li le-a

descoperit Dumnezeu. Pentru aceast4 cdrlile Vechiului
Testament sunt de Dumnezeu insuflate. Acestlucru este

adeverit gi de cele scrise de Apostoli despre ele. Astfel,

Apostolul Pavel spune: ,,Toatd Scriptura este insuflatd de

Dumnezeu qi de folos spre tnadldturd, spre mustrare, spre in-

dreptare, spre tnleleplirea cea tntru dreptate'a. Sj Apostolul
Petru scrie cd in Vechiul Testamerrt ,,oamenii cei sfinli ai

lui Dumnezeu au grdit, purtali fiind de Duhul Sfilnt"'.De-
sigury acestea sunt valabile gi pentru Noul Testament.

' 1 Timotei 3, 16.

' 2Petrtt-1,2L.
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Din cele patruzeci gi noud de cdrli ale Vechiu-
lui Testament, treizeci gi noud au fost scrise in limba

ebraic5, iar restul in greaci. Mai tdrziu, cAnd prin cu-

ceririle lui Alexandru cel mare limba greacd deveni-

se predominantd, mu$i iudei din Alexandria deja nu

mai infelegeau limba ebraicd. Atunci au fost traduse

in greacd toate cdrlile Vechiului Testament. Aceastd

traducere a fost inceputd in veacul al III-lea i. Hr. de

cdtre gaptezeci gi doi de traducdtori, care au lucrat in
mica insuld Faros, in apropiere de Alexandri4 qi pen-

tru aceasta se numeqte traducerea celor qaptezeci, insd

a fost continuatd mai tilrziu de al1ii. Traducerea celor

qaptezeci, Septuaginta, este textul oficial al Vechiului
Testamen! pe care il folosegte Biserica noastr5.

in limba greacd,, au fost scrise mai tArziu gi cdrfi-

le Noului Testament. Toatd SfAnta Scripturd, prin gri-
ja Bisericii, a fost tradusd gi in alte limbi, cum ar fi la-

tin5, siriacd., coptd., armeanS, gotd etc. Astdzi, SfAnta

Scripturi este tradusd in mai mult de o mie de limbi
gi dialecte gi se continud strddaniile pentru noi tradu-

ceri, astfel incAt toate popoarele si cunoascd cuvAntul
lui DumnezeLt. De altfel, SfAnta Scripturd este cartea

cu cea mai mare circulafie, cu care nici o altd carte nu

se poate compara. Este cu adevdrat o carte universali.


