Sfânta Scriptură
Noi, creştinii ortodocşi avem mare evlavie
pentru Sfânta Scriptură - Sfânta Evanghelie. O
ferecăm în aur, o păstrăm pe Sfânta Masă din
altar, o sărutăm în semn de închinăciune, o
purtăm în procesiuni. Dar oare toţi o cinstim în
felul cel mai însemnat dintre toate? Oare o
deschidem spre a citi şi a ne împărtăşi din
comorile ei?
Mulţi oameni se plâng că nu au timp să citească Cuvântul lui
Dumnezeu în fiecare zi. Dar de fapt nu este vorba de timp, ci de
dragoste. Găsim întotdeauna timp să facem lucrurile care ne plac.
“Ori de câte ori citeşti Sfânta Scriptura, Dumnezeu Însuşi îţi
vorbeşte. Iar în vreme ce citeşti cu toată fiinţa ta, te rogi Lui şi vorbeşti
cu El
El.” - spunea Sfântul Tihon din Zadonsk.
Nu trebuie să mergem până la capătul pământului ca să-L auzim pe
Dumnezeu. Nu ne vorbeşte în tunete şi fulgere, aşa cum i-a vorbit
proorocului Moise pe Muntele Sinai. Prin Sfânta Scriptură El ne
vorbeşte aşa cum a vorbit Iisus ucenicilor Săi în “Predica de pe Munte”.
Biblia este o bibliotecă în miniatură, cuprinzând tot felul de scrieri.
Ea cuprinde poeme, rugăciuni, imne, cântări de dragoste, fabule,
alegorii, relatări istorice, biografii, scrisori etc. Fiecare autor a folosit
stilul său literar sau genul literar care se potrivea cel mai bine cu scopul
său. Dacă vrem să-l înţelegem pe autor, fiecare formă literară trebuie
tâlcuită cum se cuvine. Întrucât Scriptura a fost scrisă sub călăuzirea
Duhului Sfânt, cel mai bun tâlcuitor al Scripturii este Duhul Sfânt
sălăşluit în Biserică. Cu alte cuvinte, Biserica este păzitoarea,
purtătoarea de grijă şi tâlcuitoarea Sfintei Scripturi. Scrierile Sfinţilor
Părinţi au un rol important în tâlcuirea Scripturii. Slujitorii Sfinţiţi ai
bisericii ne povăţuiesc în înţelegerea corectă a Sfintei Scripturi, fiindcă
sunt şi texte greu de înţeles pe care unii cititori le răstălmăcesc spre a lor
pierzanie, rătăcind şi pe alţii.
Cele mai multe cărţi informează, unele reformează, numai Sfânta
Scriptură transformă
transformă, a spus un înţelept. Adevărul este că Sfânta
Scriptură face toate cele trei lucruri. Ea ne informează despre viaţa
Mântuitorului, a Cărui cunoaştere este viaţa veşnică. Ea ne
reformează, căci în ea găsim idealul şi rânduiala după care se cuvine să
trăim. Ea ne transformă, fiindcă prin ea suntem puşi faţă în faţă cu
harul şi puterea lui Hristos, prin care toate se fac noi.
Biblia este uşa noastră către Împărăţia lui Dumnezeu. Dar dacă nu
este deschisă, uşa rămâne doar o altă parte a zidului. Biblia este
cuvântul lui Dumnezeu, dar nu va deveni cuvântul lui Dumnezu pentru
noi până ce nu o luăm din raft, făcând-o parte a minţii şi inimii noastre.
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Ştiaţi că ...

& Sfânta Scriptură este colecţia cărţilor scrise
sub inspiraţia Sfântului Duh, într-un răstimp
de aproximativ 1.500 de ani, adică de la Moise şi
până la autorul Apocalipsei (1.400 î.d.Hr. şi până
în anul 100 d.Hr.);
& Sfânta Scriptură conţine 66 de cărţi canonice,
39 formând Vechiul Testament, iar celelalte 27,
Micuţi creştini citind
Noul Testament;
Mica Biblie
& Cărţile Vechiului Testament s-au scris în
limba ebraică, cu excepţia câtorva care s-au scris
în limba aramaică. În afară de Evanghelia după Matei scrisă în
aramaică, toate cărţile Noului Testament s-au scris în limba greacă;
& Prima traducere în limba română a întregii Scripturi este Biblia de
la 1688, făcută cu cheltuiala domnitorului Ţării Româneşti, Ioan
Şerban Cantacuzino;
& Mica Biblie s-a tipărit din 1913 şi până în prezent în mai multe
ediţii şi conţine părţi alese din Sfânta Scriptură, povestite pe înţelesul
copiilor, fiind împodobită cu ilustraţii.

Sfânta Scriptură despre...Sfânta Scriptură
Să aflăm ce spuneau despre Sfânta Scriptură, doi Sfinţi Apostoli.
Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi veţi
afla trimiterile pentru două versete din Noul Testament. Rezultatul
primului exerciţiu reprezintă capitolul, iar rezultatul celui de-al
doilea, versetul.
Copiii care vor transcrie versetele găsite şi le vor trimite pe
adresa revistei până la data de 1 decembrie 2006, vor primi câte
o surpriză!

Ioan

II Timotei
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