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TEOLOGIE SITEMATICĂ ŞI DOGMATICĂ PENTICOSTALĂ I 

 

Noţiuni introductive 

 

Teologia este unul dintre cele mai fascinante subiecte pe care cineva poate spera 

să-l studieze şi va juca mereu un rol important în cultura ineltectuală modernă.1 

Teologia este disciplina care se ocupa cu descrierea, analizarea, şi organizarea 

doctrinelor pe baza Scripturilor in contextul culturii, intr-un limbaj specific contemporan 

şi în raport cu problemele vieţii. Teologia sistematică reprezintă încercarea de a pune în 

ordine ideile din Scriptură, aranjându-le logic, pentru ca relaţia dintre ele să fie înţeleasă 

mai bine.  

În cadrul teologiei se studiază textele relevante ale unui anumit subiect urmând ca 

apoi să se extragă crezul sau dogma creştină  respectivă. Scopul teologiei este acela de a 

reflecta asupra credinţei creştine şi de a încerca să exprime conţinutul credinţei creştine 

într-un limbaj clar, coerent şi contemporan. După K. Barth, teologia este ştiinţa credinţei, 

este explicarea metodologică a revelaţiei divine primită şi însuşită prin credinţă. 

Termenul de teologie vine din limba greacă: theos – Dumnezeu, şi logos  - cuvânt 

sau învăţătură. Deşi termenul de teologie nu este întâlnit în Biblie, acesta a fost folosit de 

către unii dintre Părinţii bisericeşti cu referire la credinţa creştină. Clement din 

Alexandria scriind la sfârşitul sec. al II-lea a contrastat teologia creştină cu mitologia 

scriitorilor păgâni.Eusebiu de Cezareea a folosit termenul cu referire la înţelegerea 

creştină despre Dumnezeu. 

Termenul de dogmatică, derivă de la cuvântul grecesc dogma, şi înseamnă ordin, 

decret, lege, un adevăr stabilit ca având valoare universală. Astfel, întâlnim termenul cu 

acest sens în Vechiul Testament în porunca împărătească a lui Darius (Dan. 6:8,9,13), iar 

în Noul Testament de cinci ori (Luca 2:1; Fapte.16:4; 17:7; Col. 2:14; Efes.2:15). 

Dogmele creştine sunt adevăruri de credinţă descoperite de Dumnezeu prin Sfânta 

                                                           
1 Alister McGrath, Christian Theology, An Introduction, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 

1997, p. Xv. 
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Scriptură, ele reprezintă esenţa religiei. Dogmele prezintă două caracteristici majore: sunt 

adevăruri idispensabile pentru trăirea creştină, şi sunt neschimbătoare în decursul istoriei. 

Teologii Bisericii Ortodxe pretind în mod nejustificat că doar ei promovează o 

dogmatică neschimbătoare deoarece catolicii creează dogme noi iar protestanţii pretind că 

dogmele se pot schimba, aşa că “fiecare aproape că îşi are crezul său aparte”2.  

Din perspectiva evanghelică teologia trebuie să fie: (1) biblică, deoarece  sursa ei 

este Vechiul Testament şi Noul Testament; (2) sistematică, deoarece compară textele 

biblice şi le tratează sistematic. De asemenea, pentru ca teologia să fie clar înţeleasă 

trebuie sa fie (3) contemporană, adică să folosească un limbaj si concepte care sa aibă 

sens în contextul timpului  prezent (există pericolul "de a-L moderniza pe Isus”, "sau de a 

ne arhaiza printr-un limbaj învechit”); (4) practică, deoarece teologia în mod obiectiv se 

raportează la trăire nu numai la crez. Apostolul Pavel după ce a scris o epistolă de 

încurajare creştinilor din Tesalonic referitor la moartea celor credincioşi, le-a scris despre 

speranţa învierii la venirea lui Hristos îndemnându-i să se mângâie cu această speranţă 

binecuvântată ( II Tes. 4:18). De asemenea, Pavel a vorbit despre importanţa unităţii 

frăţeşti şi a spiritului de slujire care trebuie să caracterizeze comunitatea creştină, iar apoi 

a consolidat acest imperativ prin dogma kenozei (Fil. 2:1-10). 

 

Teologia şi dogmatica 

 

Termenul de teologie a apărut pentru prima dată în scrierile poeţilor şi filosofilor  

antici greci cu referire la lucrurile divine. În perioada patristică teologul era unul care 

participa la dezvoltarea dogmei bisericeşti. 

                                                           
2 *** Dogmatica, Manual pentru uzul Seminariilor Teologice, Editura Institutului Biblic Şi De 

Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1958. Tot în acest manual se subliniază faptul că “acest lucru are loc pentru 

că protestanţii nu recunosc nici autoritatea Tradiţiei şi nici pe aceea a Sfintei Scripturi”. Dar noi 

argumentăm că Biserica Penticostală niciodată nu a pus sub semnul întrebării autoritatea Sfintelor Scripturi, 

în schimb Tradiţia nu este recunoscută ca fiind inspirată de Duhul Sfânt aşa cum este Biblia. Teologii 

penticostali S. Horton şi W Menzies, în lucrarea Doctrine Biblice, o Perspectivă Penticostală subliniază că 

“cele 66 de cărţi care alcătuiesc Biblia sunt, în expresia lor originală, cu totul vrednice de încredere ca voce 

a Duhului Sfânt (vezi 2 Petru 1:17-21)”. 
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În perioada Evului Mediu, învăţătura dogmatică nu era prezentată sub titlul de 

teologie, ci de sancta doctrina, deoarece termenul de teologie era înţeles ca un „termen 

îngust” referindu-se doar la învăţătura despre Dumnezeu. 

Studiul teologiei a început în mănăstiri şi catedrale şi se avea în vedere aspecte 

practice precum rugăciunea sau spiritualitatea însă odată cu înfiinţarea universităţilor 

studiul academic al credinţei creştine s-a mutat în arena publică. 

 În acea perioadă universităţile medievale precum Paris, Bologna sau Oxford 

accentuau patru facultăţi importante: arte, drept, medicină şi teologie. Facultatea de arte 

era primul nivel la care trebuiau să se califice studenţii pentru a merge la „facultăţile mai 

înalte”. Toma d Aquino a afirmat că teologia era o disciplină teoretică şi speculativă, 

lucru care l-a determinat pe Toma de Kempis să spună că teologia încurajază mai degrabă 

speculaţia despre Dumnezeu decât ascultarea faţă de Dumnezeu 

În timpul reformatorilor Luther şi Calvin s-a făcut distincţia între diferite tipuri de 

teologie: theologia archetypa, cunoaşterea pe care Dumnezeu o are despre Sine însuşi, şi 

theologia ectypa, cunoaşterea omului despre Dumnezeu, modul în care omul percepe 

fiinţa divină. Martin Luther a încercat să redescopere aspectele practice ale teologiei, iar 

prin fondarea Academiei de la Geneva (1559), Calvin era preocupat de educaţia teologică 

a pastorilor pentru implicarea în problemele practice ale bisericii. 

Frederich Schleiermacher a avut o contribuţie importantă în dezvoltarea 

conceptului de teologie, deoarece el a fost primul teolog care a conceput teologia ca o 

unitate şi a încercat să prezinte diferitele discipline teologice ca fiind coerente. Divizarea 

teologiei în trei părţi: istorică, sistematică şi practică, a devenit o împărţire uzuală în 

timpul lui Schleiermacher.3 El a argumentat că era necesar atât pentru binele bisericii cât 

şi al statului să existe un cler foarte bine educat. 

Studiind Noul Testament observăm că epistola către Romani este mai dogmatică 

decât celelalte scrieri ale Noului Testament, însă adevărata gândire dogmatică începe 

odată cu activitatea importantă a apologeţilor creştini. 

În acest sens putem spune că prima lucrare de dogmatică creştină este lucrarea lui 

Origen (n.185), De Principiis. Chiril al Iersualimului (n.370)  a scris de asemenea 

Cateheze, lucrări care prezintă actele pregătitoare pentru primirea botezului. Augustin 

                                                           
3 Emil Brunner, Dogmatics. 
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(n.354) s-a remarcat printr-o prodigiosă activitate teologică, opera lui cuprinzând 16 

volume. El a dezvoltat în special doctrina bisericii (ca răspuns la controversa donatistă), 

doctrina harului (ca răspuns la controversa pelagiană) şi doctrina trinităţii. Este interesant 

că nu a explorat în aceeaşi măsură domeniul cristologiei. 

Ioan Damaschinul a scris Izvorul Cunoaşterii, iar în cadrul acestei lucrări este 

cuprinsă Dogmatica sau Expunere exactă a credinţei ortodoxe într-o sută de capitole. 

Dogmatica lui Ioan Damaschin cuprinde patru părţi: 1. Despre Dumnezeu, 2. Despre 

Creaţie, 3.  Despre Hristos  şi 4. Despre Botez, Euharistie, venerarea sfinţilor şi a 

moaştelor, eshatologie. 

Părinţii Bisericeşti au produs diferite lucrări de dogmatică, au abordat subiecte de 

dogmatică însă nu au realizat o Dogmatică comprehensivă. 

În perioada Evului Mediu, Peter Lombard a creat tipul clasic de dogmatică 

occidentală prin scrierea sa Four Books of Sentences. În acea perioadă teologia a început 

să fie înţeleasă ca „disciplina învăţăturii sacre”. 

Toma d Aquino şi-a adus contribuţia importantă în dezvoltarea teologiei prin 

lucrarea Summa Theologiae prin care a accentuat multe întrebări fiolsofice, în special de 

ordin aristotelic şi a încercat să reconcilieze diferite opinii de-ale scriitoriulor patristici. 

Prima lucrare de dogmatică din perioada Reformei a fost lucrarea lui Melanchton, 

Loci Communes, deşi nici această lucrare nu abordeză toate doctrinele creştine, ci doar 

locul special al teologiei pentru mesajul reformatorilor. 

Prin lucrarea lui Calvin, Institutele Religiei Creştine, cea mai importantă lucrare 

de teologie protestantă, el s-a întors la linia clasică a dogmei creştine. 

Teologii pietişti au înlocuit dogmatica cu instrucţiuni practice creştine sau cu 

exegeza biblică. Gânditorii din perioada iluminismului s-au îndepărtat de dogmatica 

propriu-zisă şi au accentuat filosofia religiilor, însă nu au reuşit să distrugă spiritul 

cercetării dogmatice. Revoluţia franceză din 1789 a condus la o serie de măsuri care 

aveau drept scop eliminarea teologiei creştine din educaţia publică de la orice nivel. 

 Teologia prostestantă cât şi cea catolică, a primit un impuls proaspăt în secolul al 

XIX-lea, şi de atunci s-a bucurat de un interes crescând. Karl Barth, iniţiatorul şi 

exponentul cel mai de seamă al mişcării neo-ortodoxe din sec. al XX-lea prin lucrarea 

Church Dogmatics, şi-a asigurat locul de frunte printre teologii ultimului secol.        
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Nevoia de teologie 

 

Nu de puţine ori întâlnim conceptul, total greşit de altfel, că doctrina nu este 

importantă sau că aceasta constă dintr-o serie de afirmaţii arhaice, irelevante, demodate 

pentru omul modern. Auzim uneori obiecţii de genul : “Nu e suficient ca-L iubesc pe 

Isus? De ce mai am nevoie şi de teologie? Se spune că teologia are dezavantaje deoarece 

complică mesajul creştin iar multe dezbinări în biserică se datorează tocmai diferenţelor 

doctrinare.” Nimic mai fals, pentru că o trăire creştină corectă totdeauna se va baza pe o 

cunoaştere corectă a Cuvântului lui Dumnezeu. Doctrina creştină este răspunsul bisericii 

creştine, dat lui Dumnezeu, care S-a revelat pe Sine în special prin Scriptură şi prin Isus 

Hristos; reprezintă învăţăturile care se bucură de autoritate în cadrul comunităţii creştine 

şi sunt considerate esenţiale pentru identitatea acesteia; doctrina este expresia credinţei 

caracterizată de responsabilitate şi grijă, gata să dea socoteală despre sine şi să ia în 

considerare implicaţiile ei asupra modului în care trăim. Ea conferă greutate şi substanţă 

lucrurilor pe care biserica trebuie să le ofere lumii, dar doctrina niciodată nu trebuie 

considerată un substitut al cunoaşterii nemijlocite a lui Dumnezeu. Doctrina constituie 

temelia pe baza căreia înţelegem lumea şi locul nostru în ea, ea distinge biserica de lume, 

precum şi o anumită confesiune creştină de alta. Preocuparea majoră a doctrinei creştine 

este să spună adevărul, pentru ca orice om să cunoască acest adevăr şi să acţioneze pe 

baza lui, să ajute biserica să rămână credincioasă lui Dumnezeu. Preocuparea noastră 

pentru doctrină reflectă preocuparea noastră pentru cunoaşterea fundamentului vieţii 

creştine. 

Este nevoie de teologie din următoarele motive: 

1. Deoarece doctrinele corecte conduc spre o relaţie corectă dintre credincioşi şi 

Dumnezeu. O credinţă sănătoasă, stabilă, se bazează pe o înţelegere clară a Cuvântului lui 

Dumnezeu. Fără o astfel de credinţă „este cu neputinţă sa-i fim plăcuţi lui Dumnezeu” ( 

Evr. 11:6). Doctrina corectă subliniază fără echivoc faptul că suntem răspunzători de felul 

în care îi răspundem lui Dumnezeu şi Îl reprezentăm în lume. Doctrina reprezintă un pod 

de legătură între viaţa noastră şi viaţa lui Isus, istoria noastră se interpretează în lumina 

istoriei Lui. 
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Printr-o înţelegere corectă a doctrinelor biblice şi printr-o viaţă de evlavie 

ajungem la întâlnirea cu Dumnezeu care este plin de dragoste. Teologia ne cimentează şi 

mai puternic credinţa în persoana lui Hristos (umanitatea Sa - 1 Ioan 4:2-3; divinitatea Sa 

– Mat.16:13-19) precum şi în învierea şi în lucrarea Sa răscumpărătoare. O astfel de 

credinţă este necesară pentru câştigarea vieţii veşnice (Rom. 10:9-10).  

2. Deoarece doctrinele corecte dezvoltă experienţe corecte. Doctrina despre 

înviere ne aduce speranţă în încercările vieţii, doctrina despre întruparea Mântuitorului ne 

determină să ne smerim, doctrina despre împăcarea omului cu Dumnezeu prin jertfa lui 

Hristos ne determină să-i iertăm şi noi pe cei care ne greşesc. De asemenea, adevărul pe 

care-l îmbrăţişăm ne afectează experienţele şi interpretarea acestora. În viaţă trebuie să 

luăm decizii, iar rezultatul acestor decizii atrag consecinţe precum fericirea sau 

nefericirea noastră. Pentru a lua decizii corecte este imperativ necesar să cunoaştem 

Biblia. Experienţele pe care le avem ne îmbogăţesc viaţa, devin parte a istoriei noastre 

personale, dar a urmări o anumită experienţă în afara Cuvântului lui Dumnezeu ne poate 

atrage pe un teren alunecos. Un sfat pastoral este că diversele experienţe excentrice, 

mărturisite de către unii credincioşi, dacă nu au o bază biblică nu trebuie îmbrăţişate.    

3. Deoarece cunoscând doctrinele putem deveni apologeţi ai creştinismului. 

Printre curentele care promovează un atac agresiv la adresa creştinismului biblic 

amintim: ateismul, umanismul, liberalismul, marxismul, religiile orientale, precum şi 

experienţele paranormale. Un crez umanist sau liberal presupune un ataşament faţă de 

credinţele şi valorile liberale sau umaniste. Pentru a lua decizii morale creştinul trebuie să 

aibă un set de valori morale. Valorile noastre sunt determinate de credinţa noastră, iar 

exprimarea credinţei este sub forma doctrinei. Un creştin matur însă va dovedi ataşament 

pentru valorile creştine, el trebuie să fie un bun apologet care împlineşte porunca 

apostolului Pavel: „Fii gata să răspunzi de nădejdea care este în tine.”   

Doctrinele creştine au fost formulate în special în momentele când credinţa 

creştină a fost provocată de către diferite curente eretice. Astfel, doctrina hristologică şi 

pneumatologică s-a formulat în sec. al IV-lea când aceste doctrine au fost atacate de 

ereziile care câştigau tot mai mult teren. În secolul al XVI-lea Reformatorii au elaborat 

doctrina justificării prin credinţă datorită faptului că Biserica Catolică accentuase 

importanţa faptelor  pentru câştigarea mântuirii şi dezvoltase vânzarea indulgenţelor. În 
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acelaşi timp datorită predicilor care nu erau atât de bazate pe Biblie, cât erau bazate pe 

vieţile sfinţilor şi pe activităţile îngerilor, Luther a văzut nevoia întoarcerii cu fermitate 

spre Scripturi, lansând conceptul de Sola Scriptura. Reflecţia doctrinară este rezultatul 

căutării pasionate a adevărului, o combinaţie de curiozitate şi de onestitate intelectuală.4  

Fără doctrină, credinţa este fără formă, vulnerabilă şi slabă. Doctrina abordează, 

interpretează şi transformă experienţa omului. 

Fiecare credincios trebuie să-L poată mărturisi pe Isus Hristos, însă această 

mărturisire presupune cunoaşterea Lui prin Scripturi şi prin experienţele personale. Isus a 

poruncit ucenicilor Săi să evanghelizeze şi să-i înveţe pe oameni să păzească tot ce a 

poruncit El (Mat. 28:18-19). Explicarea persoanei lui Hristos precum şi rolul Său în 

mântuirea oamenilor nu poate avea loc în afara doctrinei creştine. Devotamentul sincer al 

creştinului faţă de adevăr şi faţă de centralitatea lui Hristos în viaţa umană este reflectat 

în însuşirea unei doctrine biblice corecte. După cum dragostea este răspunsul pe care-L 

dă inima lui Dumnezeu, tot astfel doctrina este răspunsul pe care-l dă mintea lui 

Dumnezeu.5 Doctrina nu este o reprezentare statică, ci o invitaţie la transformarea 

dinamică a condiţiei umane, un stimulent pentru evanghelizare pentru ca şi cei care încă 

nu sunt creştini să ajungă să guste din experienţa întâlnirii lor cu Dumnezeu. Doctrina 

poate fi asemănată cu o hartă elaborată de cei care au parcurs un drum şi au stabilit 

anumite jaloane şi repere pentru cei care urmează să meargă pe acelaşi drum.  

Din punctul de vedere al lui McGrath, doctrina are patru scopuri majore: (1) Să 

prezinte lucrurile aşa cum sunt; (2) Să răspundă revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu; (3) Să 

discute, să interpreteze şi să transforme experienţa umană; (4) Să dea creştinilor un 

sentiment de identitate şi de scop, atât la nivel individual, cât şi la nivel comunitar. 

Wayne Grudem în lucrarea Bible Doctrine6, prezintă următoarele motive pentru 

studierea doctrinelor:  (1) pentru a putea să îi învăţăm şi pe alţi oameni Cuvântul lui 

Dumnezeu, împlinind astfel porunca lui Isus din Matei 28:19-20; Ceea ce apostolii 

învăţau pe proaspeţii creştini era o poruncă a Domnului. Îndeplinirea marii însărcinări 

cuprinde astfel, nu numai evanghelizarea dar şi învăţarea Cuvântului, sumarizarea şi 

                                                           
4 Alister McGrath, Doctrina Creştină, Cluj-Napoca, editura Logos, 2006, p.124  
5 Idem, p. 17.  
6 W. Grudem, Bible Doctrine, Essential teaching of the Christian faith, Leicester, Inter-Varsity Press, 1999, 

p.22,23. 
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colectarea pasajelor importante pe o anumită temă din toată Biblia. (2) pentru beneficiu 

personal. Astfel că suntem provocaţi să renunţăm la ideile preconcepute şi să ne 

formulăm doctrina pe principiile Bibliei. Mai mult, vom putea să apărăm mai eficient 

învăţătura sănătoasă  de diferitele filosofii nebiblice. Învăţarea doctrinelor ne ajută să 

cunoaştem mai bine planul lui Dumnezeu contribuind în mod fundamental la maturitatea 

noastră creştină (I Tim. 6:3; Tit 1:1)7. 

 

Atitudinea personală faţă de studiul teologiei 

 

 Teologia trebuie studiată având o deschidere personală spre călăuzirea Duhului 

Sfânt. David a fost conştient de această nevoie şi de aceea s-a rugat: „Deschide-mi ochii 

ca să văd lucrările minunate ale Legii tale” (Ps. 119:18). Un om firesc, poate să dea 

dovadă de inteligenţă în domeniul secular, dar în acelaşi timp poate fi total ignorant în 

privinţa domeniului spiritual (I Cor. 2:14). Rugăciunea trebuie împletită cu o atitudine 

smerită deoarece „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” (I 

Pet. 5.5). Este inadmisibil pentru cineva care studiază teologia să devină arogant şi să 

încerce să-i facă pe interlocutorii săi să se simtă inferiori. Din potrivă, cu cât se deschid 

porţile cunoaşterii, cu atât un creştin autentic va deveni mai smerit. De asemenea, 

cunoscând doctrina creştină mai profund, atitudinea inimii va fi una de închinare şi de 

uimire în faţa planului divin de mântuire a oamenilor. De multe ori când apostolul Pavel 

aşternea în scris învăţăturile sale sub inspiraţia Duhului Sfânt, izbucnea în laudă înaintea 

lui Dumnezeu: „O adâncul bogăţiei şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt 

căile Lui.” (Rom. 11:32-36). 

 În cercetarea teologică de un real folos sunt cunoştinţele celor care înaintea 

noastră au studiat teologia. Cunoaşterea lor reprezintă un izvor de inspiraţie pentru noi 

astăzi, deoarece „Dumnezeu a dat ...învăţători” (I Cor. 12:28), iar slujba învăţătorilor în 

Biserică nu a fost inventată în perioada modernă. 

 

 

                                                           
7 O întrbare de ordin practic pusă de W. Grudem ca motivaţie de interacţiune cu studenţii: Ce se întâmplă 

cu o biserică ce renunţă, pentru o generaţie, să mai înveţe doctrinele biblice?  
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Părţile teologiei în general 

 

Câmpul teologic este împărţit în mod obişnuit în patru  părţi:  

1. Teologia exegetică, se ocupă direct cu studierea textului biblic şi include 

studierea limbilor biblice, arheologia biblică, introducerea biblică, 

hermeneutica şi teologia biblică. 

2. Teologia istorică, urmăreşte istoria poporului ales (Vechiul Testament) şi cea 

a bisericii (Noul Testament). Ea cuprinde istoria  naţiunii Israel, istoria 

Bisericii, istoria misiunilor, istoria crezurilor. 

3.  Teologia sistematică sau dogmatică, preia materialele furnizate de teologia  

exegetică şi le aranjează într-o formă logică în cadrul marilor capitole ale 

studiului  teologic.  Teologia dogmatică este sistematizarea şi apărarea 

doctrinelor exprimate în crezurile şi mărturisirile de credinţă ale bisericii. 

4. Teologia practică, tratează aplicarea cunoştinţelor teologice la viaţa zilnică. 

Teologia practică  include domenii precum omiletica, administraţia 

bisericească, teologia pastorală, educaţia şi misiunea creştină8. 

 

Părţile componente ale teologiei sistematice 

 

In general aproape orice manual de dogmatică atinge următoarele capitole: 

 Bibliologia  (doctrina despre Cuvântul lui Dumnezeu). 

 Teologia  (doctrina despre Dumnezeu). 

 Angelogia  (doctrina despre îngeri). 

 Antropologia  (doctrina despre om). 

 Soteriologia  (doctrina despre mântuire). 

 Eclesiologia  (doctrina despre biserică). 

 Eshatologia  (doctrina despre lucrurile de pe urmă). 

Aceste doctrine sunt cele mai reliefate în Sfânta Scriptură. Ele s-au bucurat de  

                                                           
8 Henry C. Thiessen, Prelegeri de Teologie Sistematică, pp.2-4. 
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atenţia celor mai mulţi teologi de-a lungul istoriei bisericii, chiar dacă în anumite 

perioade istorice accentul a fost pus pe anumite doctrine specifice. În primii cinci sute de 

ani de istorie a creştinismului s-a accentuat doctrina despre Dumnezeu (trinitatea, 

dumnezeirea lui Isus şi a Duhului Sfânt, relaţiile de coordonare şi de subordonare în 

cadrul Sfintei Treimi etc.), în perioada Reformei s-a accentuat doctrina despre lucrarea lui 

Hristos (ispăşirea, justificarea prin credinţă, răscumpărarea prin jertfa lui Hristos), iar în 

secolul al XX-lea, datorită dezvoltării mişcării penticostale s-a accentuat cercetarea 

asupra pneumatologiei (persoana şi lucrarea Duhului Sfânt). 

 

Necesitatea teologiei sistematice 

 

Teologia sistematică este necesară datorită: (1) instinctului de organizare al 

intelectului uman (mintea organizează cunoştinţele); Teologia sistematică prezintă 

doctrinele biblice într-un mod sistematic, ordonat, organizat atent.  (2) caracterului 

pătrunzător al necredinţei din zilele noastre; (3) caracterului Scripturii (Dumnezeu nu a 

găsit că e bine să scrie Biblia sub formă de Teologie sistematica). Aceasta  ajută  la 

educarea pentru o slujire eficienta. Putem concluziona că teologia este o preocupare a 

teologilor şi corespunde unor nevoi profunde ale spiritului omenesc, care caută cel mai 

înalt adevăr, atât pentru o viaţă morală şi socială, cât şi pentru dobândirea mântuirii. 

Teologia este cea care prin formulările doctrinare corecte reprezintă  antidotul 

împotriva ereziei. Cuvântul grec haeresis, poate avea sensul de „partidă” sau „facţiune” 

(Fapte 5:17; 15:5; 26:5) care este generată de o înţelegere greşită a credinţei creştine (I 

Cor. 11:9; Gal. 5:20). Erezia nu este generată doar de nişte neînţelegeri doctrinare, ci este 

o ameninţare care pune în pericol unitatea bisericii creştine. Cuvântul „ortodoxie” cu 

sensul de învăţătură corectă a devenit opusul ereziei. 

 

Teologia ca ştiinţă 

 

Termenul de ştiinţă nu i-a fost aplicat teologiei până în sec. al XIII-lea. Augustin a 

preferat termenul "sapientia" (înţelepciune) celui de "scientia" (ştiinţă, cunoaştere). 

Ştiintele se ocupau de lucrurile trecătoare, înţelepciunea cu cele veşnice. 
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Teologia întrece alte ştiinţe prin: (1) gradul ei de certitudine (se bazează pe 

revelaţia divină si nu pe raţiunea umană); (2) subiectul ei superior (cunoaşterea lui 

Dumnezeu); (3) scopul ei (viaţa veşnică). 

Dilema: ştiinţa este restrânsă la obiectele experienţei senzoriale şi verifică prin 

observare şi experienţe. Din acest punct de vedere teologia nu poate fi considerată o 

ştiinţă deoarece tratează obiecte ce se afla dincolo de percepţia senzorială. 

Teologia este ştiinţă deoarece: (1) este implicat un efort omenesc pus în slujba 

cercetării; (2) urmăreşte o cale precisă spre cunoaştere; (3) este în stare să dea socoteală 

oricui de demersurile făcute. 

 

Teologie şi etică 

 

Etica în general se ocupă de principiile de conduită în societate. Aceasta studiază 

comportamentul uman şi relaţiile ce se stabilesc între oameni. Teologia în schimb ia în 

considerare şi raportarea omului la Dumnezeu. Etica depinde de concepţiile despre lume, 

iar concepţiile despre lume depind, la rândul lor de doctrină. Dacă omul de rând ştie că 

păcatele îi sunt iertate prin credinţa în Isus Hristos, atunci nu mai poate să trăiască o viaţă 

imorală. Teologia ne învaţă ce doreşte Dumnezeu să credem, în timp ce etica ne învaţă ce 

doreşte Dumnezeu să facem. Teologia se concentrează asupra conceptelor religioase, 

asupra doctrinelor şi ideilor desprinse din Biblie, iar etica se concentrează asupra 

situaţiilor concrete de viaţă.  

  

 

Teologie şi filosofie  

 

 Relaţia dintre teologie şi filosofie a luat diferite forme: (1) fie excludere reciprocă  

între cele două. Tertullian (aprox.160 – 230) a adoptat această poziţie. El a spus: “Ce 

legătură este între Atena şi Ierusalim? Sau între Academie şi Biserică, sau între eretici şi 

creştini?”. Karl Barth a abordat aceeaşi perspectivă afirmând că folosirea filosofiei în 

teologie face revelarea de sine a lui Dumnezeu dependentă de o anumită filosofie, în 

acest fel compromiţându-se „libertatea lui Dumnezeu.” 
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În Evul Mediu, Averroes propovăduia un concept al adevărului dublu, anume că 

adevărul teologiei şi cel al filosofiei sunt total diferite şi separate. Martin Luther a fost 

chiar ironic când a spus: “să lăsăm filosofia să rămână în cadrul limitelor ei, aşa cum a 

hotărât Dumnezeu, iar noi să facem uz de ea ca de un personaj într-o comedie.”9 (2) fie că 

teologia poate fi elucidată cu ajutorul filosofiei. Augustin a subliniat faptul că filosofia ne 

poate ajuta să înţelegem mai bine teologia, el însuşi apelând la filosofia lui Platon10. (3) 

fie că teologia poate fi judecată de filosofie. Adepţii conceptului deist au hotărât să 

accepte numai acele principii de bază ale religiei care puteau fi verificate şi demonstrate 

de raţiune11.   

  

Privind rolul filosofiei în telogie, M. Erickson12 subliniază următoarele idei:  

1. Conţinutul teologiei creştine este furnizat mai degrabă de revelaţie decât 

de filosofie. Revelaţia ne furnizează principiile majore pentru înţelegerea 

realităţii. 

2. Filosofia trebuie gândită ca o activitate – filosofarea - mai degrabă decât 

ca un set de adevăruri. Aceasta ne ascute mintea pentru înţelegerea unor 

concepte, să depistăm presupunerile din spatele unui sistem de gândire, să 

descoperim implicaţiile unei idei, sau ne face conştienţi de necesitatea 

testării pretenţiilor de adevăr. 

Henry C. Thiessen13 subliniază valoarea filosofiei pentru teologie în felul următor: 

                                                           
9 Martin Luther, The Table-Talk, trad. W.Hazlitt, Philadelphia, United Lutheran Publishing House, nedatat, 

p.27. 
10  Cel puţin două concepte platonice sunt evidente la Augustin: (1) iamgistica liniei despărţitoare între 

ideile nevăzute care sunt  mai reale decât obiectele perceptibile, obiectele perceptibile nu sunt decât umbre 

aruncate de acest idei. (2) teoria despre cunoaştere. Platon sublinia că întreaga cunoaştere pe care o avem 

este de fapt despre Ideile sau Formele pure. Intr-o stare preexistentă sufletul nostru ar fi fost în contact cu 

aceste idei făcându-ne în stare să recunoaştem obiectele particulare din prezent. Augustin a adoptat acest 

concept la doctrina despre iluminare: lumina care luminează pe orice om care vine în lume (Ioan 1:9) este 

Dumnezeu care imprimă formele în intelectul uman. 
11 Curente filosofice ale sec. XX: (1) Pragmatismul, fondat de către C.S.Pierce şi W.James, a accentuat că 

nu există adevăr absolut; semnificaţia unei idei constă numai în efectele ei practice. (2) Existenţialismul, 

anticipat de gândirea lui Soren Kierkegaard (1813 – 1855) şi reprezentat în sec. XX de către Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre şi alţii. Această filosofie subliniază primordialitatea existenţei. Chiar şi Karl 

Barth a admis influenţa gândirii kierkegaardiene asupra celor scrise de el cu ocazia primei lui încercări de a 

alcătui o teologie dogmatică. (3) Filosofia analitică, asupra acesteia s-a aplecat Bertnard Rusell şi 

G.E.Morre. Filosofia analitică s-a ocupat de descoperirea semnificaţiei limbajului, de clarificarea 

conceptelor. (4) Filosofia procesului dezvoltată de Alfred Whitehead, promova convingerea că 

transformarea este cheia pentru înţelegerea realităţii, de fapt transformarea este realitatea. 
12 Millard Erickson, Teologie Creştină vol. I, Oradea, Cartea Creştină, pp.43-49.  
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1. Filosofia îi furnizează teologului un anume suport pentru poziţia creştină.  Pe 

temeiul conştiinţei filosoful poate dezbate idei legate de existenţa lui 

Dumnezeu, de libertate, de moralitate etc. 

2. Filosofia demonstreză că raţiunea nu este suficientă pentru rezolvarea 

problemelor fundamentale ale existenţei. Filosofia nu are o teorie clară a 

originilor şi nici doctrine despre providenţă, despre păcat sau despre mântuire, 

despre viitor şi despre sfârşitul acestei lumi. 

3. Filosofia îi prezintă teologului concepţiile necredinciosului cult. A cunoaşte 

filosofia unui om înseamnă a intra în posesia cheii pentru înţelegerea lui şi 

pentru a trata cu el (Fapte 14:17; 17:22-23). 

Dar Thiessen conchide că filosofia nu va duce niciodată o persoană la Hristos, Pavel scria 

că “lumea cu înţelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu” (I Cor.1:21, vezi şi 2:6-8) 

  

Teologie şi  religie 

 

 Omul religios este conştient de existenţa unei Fiinţe Supreme şi caută să trăiască 

conform cerinţelor acelei Fiinţe. În teologie omul îşi organizează gândurile sale 

referitoare la Dumnezeu, iar în religie el exprimă în ritual, în atitudini şi acţiuni efectele 

pe care aceste gânduri le-a produs în el.  

  

 

Noţiuni generale despre religie 

 

 Religia (lat. religio), este legătura liberă, conştientă şi personală a omului cu 

Dumnezeu, care se realizează în viaţa spiritului prin adorare iar în afară se manifestă 

prin cult. Cicero susţine că religia vine de la cuvântul latinesc relegare, care înseamnă în 

ultima sa evoluţie a venera, iar Augustin îi dă sensul de legătură, care uneşte pe om cu 

Dumnezeu. Caracteristica esenţială a religiei din totdeauna a fost legătura dintre om şi 

Dumnezeu conştientă şi liberă. Rezultatul acestei legături a fost adorarea, închinarea 

                                                                                                                                                                             
13 Henry C. Thiessen, op.cit. p.23-24. 
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adusă de om fiinţei divine. Deci, cunoaşterea lui Dumnezeu reprezintă partea teoretică a 

religiei, pe când închinarea şi adorarea reprezintă partea practică. 

Omul este o fiinţă religioasă incurabil, religia a fost sădită în om, toţi oamenii au 

o religie, indiferent de nationalitate sau de cultură. Religia se prezintă sub două forme: 

aspectul intern sau subiectiv (sentimentul religios, pietate) şi aspectul extern sau obiectiv 

(acte de cult, ceremonii). Aceste două aspecte sunt interdependente. Când religia  internă 

sau subiectivă se dezvoltă în detrimentul celei obiective, atunci se naşte misticismul, iar 

când situaţia este inversă, când domină obiectivismul se naşte formalismul rligios. 

 

Clasificarea religiilor 

Istoria religiilor prezintă multe forme diferite de religii, dar toate acestea se pot 

restrânge la trei categorii de religii: monoteiste, dualiste şi politeiste. 

Monoteiste (mono şi Theo, un singur Dumnezeu), religiile care adoră un singur 

Dumnezeu. Religii monoteiste sunt: creştinismul, mozaismul şi islamismul. 

Dualiste, religiile care adoră două divinităţi. Aşa a fost zoroastrismul, religia 

promovată de Zoroastru care sublinia existenţa celor două principii: Ormuz, principiul 

binelui, al luminii şi Ahriman, principiul răului sau al întunericului. Cu timpul dualismul 

a degenerat în politeism pentru că s-a trecut la adorarea şi a altor spirite secundare. Astăzi 

mai sunt în Irak în jur de câteva zeci de mii de zoroastrieni. 

Politeiste (credinţa în mai mulţi dumnezei). În majoritatea lor, vechile religii au 

fost politeiste, unele triburi sălbatice sunt şi astăzi politeiste. Aceste religii pot fi grupate 

în: 

- religii fetişiste. Divinităţile sunt înfăţişate prin diferite obiecte artificiale precum 

bastoane, păpuşi, pietre etc. Aceste religii au fost denumite fetişiste, pentru că 

spaniolii care au descoperit aceste triburi au numit aceste zeităţi fetico adică făcute de 

mână. Fetişismul poate fi întâlnit la triburile din insulele Australiei, în nordul Asiei 

sau în pădurile Americii Centrale şi de Sud. 

- religii naturiste. In această sferă intră religiile care promovează închinarea la astre 

(soare, lună, stele), la animale sau la diferiţi arbori. Aceasta era religia celor mai 

multe popoare antice: asiro-babilonienii, indienii, grecii, slavii, etc. 

Cu mult deasupra acestor religii se află religia creştină. 
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Creştinismul este prin excelenţă singura religie adevărată şi perfectă, care  

cuprinde adevărul absolut. În ea găsim cea mai înaltă concepţie despre Dumnezeu, cea 

mai trainică legătură dintre om şi Dumnezeu, legătura dragostei dintre tată şi fiu. Morala 

creştină este cea mai înaltă care promovează iubirea semenului ca pe propria fiinţă, în 

creştinism ideea de om a dobândit cea mai înaltă valorificare, deoarece l-a ridicat peste 

limitele sale naturale, sociale şi l-a înfrăţit cu semenii săi de pe toată suprafaţa pământului 

(vezi Col.3:11). În concepţia românească, omul drept, cinstit, sincer, milos, este 

caracterizat prin cuvintele “omul lui Dumnezeu”. 

     Trasaturi comune ale religiilor: 

- credinţa intr-o fiinţă superioara fiinţei umane (în fiinţe supranaturale, forte ale naturii 

sau în rasa umana) ; 

- distincţie între sacru si profan (secular) - distincţie extinsă la persoane, locuri ;            

- o concepţie despre lume si viata ; 

- un set de practici (comportament ritual sau etic) ; 

- atitudini sau sentimente (respect, teama, uimire, vinovăţie, mister)  ; 

- răspuns dat (sau relaţie) dat obiectului superior (dedicare, închinare, rugăciune) ; 

- anumite dimensiuni sociale (grupuri care au acelaşi angajament religios) ; 

Dacă Dumnezeu nu este mai presus de lume, atunci avem de-a face cu fetişismul sau 

cu idolatria; dacă nu este spiritual, atunci el reprezintă o falsă ipostaziere a forţelor 

naturii. Dacă nu este personal cădem în panteism.  

Schleiermacher (sec.XIX) - "religia este o problema care tine de sentiment, fie de 

sentiment in general, fie de sentimentul absolutei dependente". Formularea lui 

Schleiermacher este o reacţie la concepţia filosofică a lui Emmanuel Kant. 

 Religia este crez sau doctrina, sentiment sau atitudine, mod de viata sau gen de 

comportament (creştinismul le implica pe toate). Creştinismul este numit după fondator - 

FA11:26 “ pentru întâia dată li s-a dat numele de creştini…” -  creştinismul implică: 

a) un crez 

b) un set de trăiri (dragoste, închinare) 

c) practici (de natura etică, devoţională sau rituală)  

d) o dimensiune sociala - relaţii cu oamenii 
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BIBLIOLOGIE 

 

Termenul grecesc biblion (al cărui plural este Biblia) este un diminutiv de la 

Biblos, care indica orice fel de document original scris. Biblos era şi port fenician prin 

care se importa în antichitate papirusul din Egipt. 

Biblia reprezintă colecţia scrierilor Vechiului şi al Noului Testament recunoscute 

de creştini ca autoritative în materie de credinţă şi morală. Biblia este principala sursă a 

credinţei şi a doctrinei creştine, sau după cum a spus Martin Luther, „Scriptura este ieslea 

în care a fost pus Isus.”  

Canonul biblic (etalon) reprezintă colecţia de cărţi recunoscută de biserica 

primară ca regula de credinţă şi practică. Canonul Bibliei cuprinde 66 de cărţi (39 de cărţi 

compun Vechiul Testament, iar 27 Noul Testament). Pentru prima dată Atanasie, în anul 

367 în scrisoarea sa pascală adresată bisericilor, a făcut referire la cele 27 de cărţi ale 

Noului Testament. Principiul de bază pentru canon s-a bazat mai degrabă pe recunoaştere 

decât pe impunere.  Recunoaşterea cărţilor canonice a fost accelerată şi de atitudinea care 

trebuia să fie luată faţă de Marcion (excomunicat în anul 144) care afrima că Biblia 

prezintă doi dumnezei diferiţi: unul al Vechiului Testament, creatorul, dătătorul Legii, şi 

altul al Noului Testament care a răscumpărat lumea şi care este caracterizat de dragoste. 

Deşi Luther a pus în antiteză legea Vechiului Testament cu harul Noului Testament, nu a 

sugerat nicăieri că ar fi vorba de doi Dumnezei distincţi. 

Teologii reformatori ai secolului al XV-lea au afirmat că singurele scrieri ale 

Vechiului Testament care pot fi considerate canonice sunt cele cuprinse în Biblia ebraică.  

Lucrările apocrife aflate în versiunea greacă şi latină a Bibliei (vulgata) au fost respinse 

de reformatori ca nefiind canonice. În anul 1546 la Conciliul de la Trent a stabilit că toate 

cărţile cuprinse în versiunile greacă şi latină (inclusiv apocrifele) sunt cărţi canonice. 

Singurul aspect teologic important în apocrife care este chestionat este rugăciunea pentru 

cei morţi din cartea Macabeilor. 

Calvin a susţinut că există similitudini între Vechiul şi Noul Testament datorită 

faptului că în ambele părţi: se subliniază neschimbarea voinţei divine, se proclamă harul 

lui Dumnezeu manifestat prin Hristos (deşi în Vechiul Testament „mai şters şi e la 

distanţă”) şi sunt prezentate aceleaşi semne şi sacramente. 
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Calvin însă a evidenţiat şi diferenţele care există între cele două Testamente: (1) 

în domeniul clarităţii, Noul Testament posedă o mai mare claritate decât Vechiul în 

legătură cu lucrurile invizibile; (2) în domeniul prezentării adevărului, Vechiul Testament 

prezintă adevărul prin intermediul imaginilor, o reprezentare indirectă, pe când Noul 

Testament prezintă adevărul direct, în plinătatea sa; (3) în domeniul împuternicirii, Legea 

Vechiului Testament poruncea, interzicea, dar nu venea în ajutorul omului, pe când 

Duhul Sfânt împuterniceşte credinciosul în Noul Testament; (4) în domeniul emoţiilor, 

Vechiul Testament evoca frica şi spaima ţinând conştiinţa îngrădită, pe când Noul 

testament produce un răspuns al bucuriei exprimat în libertate; (5) în domeniul ariei 

revelaţiei, în Vechiul Testament revelaţia a fost adresată poporului Israel, în Noul 

Testament revelaţia este universală. 

Biblia este unică între scrierile sacre ale lumii, iar acest fapt l-a determinat pe W. 

Grudem să acorde un adevărat imn Bibilei care este „Precisă din punct de vedere istoric, 

este intrinsec consecventă, ea conţine profeţii care s-au împlinit sute de ani mai târziu, a 

influenţat cursul istoriei umane mai mult decât orice altă carte, a continuat să schimbe 

viaţa a milionae de oameni de-a lungul istoriei ei, prin ea oamenii au ajuns la mântuirea 

finală, are o frumuseţe maiestuoasă şi o învăţătură de o profunzime nemaiatinsă de nici o 

altă carte şi pretinde de sute şi de mii de ori în conţinutul ei că ea cuprinde înseşi 

cuvintele lui Dumnezeu.”14  

Cea mai veche folosire a termenului ta biblia (Cărţile) apare în cartea 2 Clement 

14:2 (cca. 150 d.Hr.) unde se afirmă următoarele: „Cărţile şi apostolii declară că biserica 

a existat de la început.” În Septuaginta, în cartea profetului Daniel apare de asemenea 

termenul în textul din Daniel 9:2 ("Eu, Daniel, am văzut din cărţi...") 

Termen sinonim cu Biblia este "Scrierile" sau "Scripturile" (gr. hai graphai, şi ta 

grammata) şi este folosit frecvent pentru a indica documentele Vechiului Testament, în 

totalitate sau în parte (Matei 21:42; Marcu 12:10; 2 Tim. 3:15-16; 2 Petru 3:16). 

In Coran (Sura 3), atât Vechiul Testament (tawrat - de la ebr. "tava") cât şi Noul 

Testament (injil - de la gr. evanghelion) sunt recunoscute ca revelaţii divine anterioare. 

Vechiul Testament ebraic este Biblia ebraică, iar Pentateuhul ebraic este Biblia 

samariteană. 

                                                           
14 W. Grudem, Teologie Sistematică, p. 78. 
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Scriptura sau Biblia este sursa primară pentru gândirea teologică a bisericii 

creştine. Există o legătură importantă între Scriptură şi doctrină: Scriptura generează 

doctrina, iar la rândul său, doctrina interpretează Scriptura fiind subordonată acesteia. 

Prezentarea sistematică a principalelor teme ale doctrinei creştine este un ghid important 

pentru înţelegerea Scripturii. Doctrina nu este un substitut Scripturii ci doar ghidul de 

înţelegere al acesteia, sau după cum spunea Calvin, că doctrina este asemenea unor 

ochelari care ne ajută să citim Scriptura, să vedem anumite lucruri pe care nu le-am fi 

putut observa altfel. 

 

Unicitatea Bibliei 

 

Scrieri sacre ale religiilor: 

 

  Veda si Upanisadele (hinduism) 

Tripitaka (budism) 

 Zend-Avesta (zaroastrism) 

Coran (islam)  

Nici una din cărţile de mai sus (cu excepţia Bibliei şi a Coranului) nu are pretenţia 

de a fi o revelatie divina directa. 

 

 

 

Unicitatea Bibliei între cărţile religioase ale lumii 

 

1. Unitatea 

Biblia cuprinde 66 cărţi, scrise într-o perioadă de peste 1500 ani de 40 de autori 

diferiţi. Aceşti autori includ filosofi, împăraţi, profeţi, păstori, culegători de smochine 

(Amos), oameni cu educaţie aleasă sau needucaţi. Biblia este cartea care revelează un 

singur Dumnezeu şi prezintă planul Său de mantuire a omenirii. Unitatea Bibliei, cu 

armonia cărţilor ce o compun, autentifică originea sa suprnaturală. 
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 2.  Autoritatea 

Autoritatea Bibliei transmite realitatea că toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele 

lui Dumnezeu şi a nu crede în Biblie, sau a nu asculta de învăţăturile acesteia înseamnă 

de fapt, a nu crede şi a nu asculta de Dumnezeu. 

Profeţii, ca şi ceilalţi scriitori ai Scripturilor, au crezut că ei comunicau mesajul de 

la Dumnezeu. De peste două mii de ori, scriitorii Vechiului Testament afirmau: "Aşa 

vorbeşte Domnul" sau "Cuvântul Domnului mi-a vorbit". Expresia „Aşa vorbeşte 

Domnul” în timpul Vechiului Testament era similară cu „Aşa vorbeşte împăratul”,  

folosită pentru a prefaţa un edict împărătesc, care nu putea să fie contestat şi care în 

acelaşi timp era obligatoriu pentru supuşi. A nu fi crezut profetul care vorbea din partea 

lui Dumnezeu era echivalent cu a nu-L crede pe Dumnezeu. Afirmaţia „Aşa vorbeşte 

Domnul” rostită de mulţi proroci în Vechiul Testament transmitea şi responsabilitatea 

imensă a celui care o rostea, pentru că el trebuia în mod obligatoriu să vorbească din 

partea lui Dumnezeu, iar acest lucru era dovedit ulterior de împlinirea profeţiei (Num. 

22:38; Deut. 18:18-20).  

   Biblia afirmă că "Toata Scriptura este insuflată de Dumnezeu..."(2 Tim. 3:16), 

sau "oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânaţi de Duhul Sfant.” (2 Petru 1:21).   

 

3.  Caracterul revelaţiei 

Empedodes (sec. V B.C. - filosof grec) se plangea "slabe şi înguste sunt puterile 

omeneşti.Ele se laudă că au învăţat şi că ştiu totul. Nebunie zadarnică. Pentru că ceea ce 

este n-a văzut nici un ochi, n-a auzit nici o ureche şi nici nu poate fi conceput de nici o 

minte". Dar Scripturile pretind că exprima "totul" pentru că reveleaza nu doar sensul 

vieţii dar şi gândurile, intenţiile, motivele şi planurile lui Dumnezeu însuşi (1 Cor. 2:9-

12). Fără iniţiativa divină de a descoperi planul lui Dumnezeu pentru omenire oamenii nu 

ar fi putut cunoaşte ce ne rezervă viitorul şi nici ce se întâmplă după moartea fizică a 

omului. 

4.  Integritatea istorică 

Dintre toate scrierile sacre, numai Biblia este adânc înrădăcinată în istorie. 

Dumnezeu nu este o fiinţă mitica, relatările despre acţiunile Sale nu sunt poveşti 
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simbolice. Biblia este un document istoric, prezentand evenimente care au avut loc cu 

adevărat în timp şi spaţiu. Lucrarea lui Dumnezeu este în strânsă legătură cu istoria 

poporului Israel şi culmineză în actul istoric al naşterii, răstignirii, îngropării şi învierii lui 

Isus Hristos. 

5. Autenticitatea 

Biblia este autentică deoarece cărţile ce o compun au fost scrise de persoanele  

care se prezintă ca fiind autorii cărţilor respective. Inrădăcinarea Bibliei în evenimentele 

istorice face ca această carte să poată fi verificabilă în autenticitaea ei. Din punct de 

vedere arheologic s-au facut descoperiri care susţin credibilitatea Bibliei ca document 

istoric.Din punct de vedere profetic, Moise, in Deuteronom 18:22, prezintă testul folosit 

pentru a testa dacă cineva a vorbit de la Dumnezeu sau nu (vezi Isaia 46:10). Biblia 

conţine multe profeţii care pot fi explicate doar prin precunoaşterea desăvârşită a lui 

Dumnezeu. 

6. Structura testamentară 

Biblia este unică între scrierile sacre datorită structurii testamentare. Cuvântul 

testament (ebr. "b'erit", gr. "diatheke") înseamnă "legământ", un contract formal care 

defineşte o relaţie. Atat Vechiul Testament cât şi Noul Testament prezintă invitaţia lui 

Dumnezeu pentru fiinţele umane de a intra într-o relaţie bazată pe legământ cu El. 

Fiecare testament defineşte şi explică natura acelei relaţii. Vechiul Testament explică 

istoria în termenii credincioşiei lui Dumnezeu prin legământ faţă de poporul Israel 

(binecuvântări sau blestem). Noul Testament prezintă noul legământ încheiat între 

Dumnezeu şi om pe baza jertfei lui Hristos. Astfel Scriptura în întregimea ei prezintă 

relaţia unică ce poate avea loc între Dumnezeu şi om. 

7. Accentuarea mântuirii 

Majoritatea religiilor lumii şi a filosofilor seculari pot fi creditaţi cu o înaltă 

viziune morală. Confucius a stabilit o formă de "regulă de aur". Numai Scripturile 

zugrăvesc fiinţele umane ca pierdute în păcat, separate de Dumnezeu. Alte religii insistă 

asupra faptelor morale sau spirituale din partea omului, dar Biblia cheamă omenirea la 

abandonarea eforturilor personale şi la punerea întregii credinţe în Dumnezeu. 



 22 

Conceptul mântuirii - care distinge Biblia de orice altă carte, nu numai că este o 

binecuvântare dupa moarte, dar chiar şi în viaţa aceasta este un motiv de încredere şi 

bucurie. 

 

8. Gânduri filosofice 

Numai Biblia singură răspunde la toate întrebările de bază care au tulburat mintea 

omenească. De unde am venit? De ce trăim? Care e sursa răului în lume? Ce este bine şi 

ce este rău? Cum putem trăi cu adevărat viaţa? Ce se va întampla în viitor cu omul şi cu 

Universul? Cine este Dumnezeu şi cum Îl putem cunoaşte? 

Aceste întrebări şi multe alte asemenea lot îşi găsesc răspunsul potrivit şi 

satisfacator numai in Biblie. 

                                           

 

Concepte majore pentru studiul bibliologiei 

 

Inspiraţia 

 

Inspiraţia se referă la modalităţile folosite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru 

ca scriitorii Bibliei să ne transmită infailibil Cuvântul lui Dumnezeu. Inspiraţia este acea 

influenţă supranaturală a Duhului Sfânt asupra scriitorilor Scripturii care a făcut ca 

scrierile lor sa fie o înregistrare exactă a revelaţiei, sau care a avut ca rezultat faptul că 

ceea ce au scris ei este realmente Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Revelaţia 

 

Revelaţia este actul sau procesul prin care Dumnezeu se face cunoscut pe Sine 

sau descopeă minţii omeneşti un adevăr care nu poate fi cunoscut pe altă cale. Este 

comunicarea adevarului divin de la Dumnezeu la om. Deşi revelaţia divină în natură este 

posibilă, totuşi aceasta este limitată atât în scop cât şi în profunzime. Cunoaşterea lui 

Dumnezeu din perspectivă biblică nu înseamnă „informaţii despre Dumnezeu” ci relaţie 

mântuitoare, descoperirea de Sine a lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Teologul James Barr 
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a remarcat că ideea revelaţiei pare să fie de interes marginal, atât în Vechiul Testament 

cât şi în Noul Testament. Revelaţia divină nu înseamnă descoperirea totală a lui 

Dumnezeu şi perceprea Lui comprehensivă de către mintea omului. Totdeauna, aşa după 

cum a subliniat şi Luther şi teologii răsăriteni, rămâne o notă de mister în descoperirea de 

Sine a lui Dumnezeu, descoperirea Lui deşi este parţială este corectă şi demnă de 

încredere. Descoperirea de Sine îi aparţine lui Dumnezeu care a luat iniţiativa să se 

reveleze în istoria omenirii, revelaţie ce a ajus la punctul culminanat în persoana lui Isus 

Hristos, credincioşii fiind „partenerii de dialog ai lui Dumnezeu în istorie.”15 

Modele de revelaţie divină: 

- Revelaţia ca doctrină biblică: evanghelicii au subliniat rolul Scripturii pentru 

medierea revelaţiei divine. Bisericile istorice au adăugat alături de Scripturi şi rolul 

tradiţiei bisericeşti. Teologul post-liberal George Lindbeck a criticat această poziţie şi 

a propus respingerea ei deoarece este „intelectualistă şi literalistă” şi că se bazează pe 

presupoziţia greşită că este posibilă prezentarea exhaustivă, definitorie şi atemporală 

în formă propoziţională a lui Dumnezeu. 

- Revelaţia ca prezenţă divină. Emil Brunner în lucrarea Truth as Encounter (Adevărul 

ca cel ce iese în întâmpinare) evidenţiază ideea revelaţiei ca o comunicare de Sine, 

personală a lui Dumnezeu înlăuntrul credinciosului. Dumnezeu este experimentat ca 

un „Tu” personal şi nu ca un „el” impersonal. Revelaţia este istorică (deoarece se 

petrece în spaţiu şi timp în persoana lui Hristos) şi este personală. Conform lui 

Brunner, revelaţia nu înseamnă informaţii depre Dumnezeu ci părătişie cu El prin 

viaţa reînnoită. 

- Revelaţia ca experienţa religoasă a individului. Religiile lumii pot fi interpretate ca 

răspunsuri fundamental omeneşti la experienţele religioase, unde experienţa precede 

răspunsul omului. Augustin a evidenţiat tânjirea omului după Dumnezeu ca 

experienţă ulterioară căderii prin cuvintele „Tu ne-ai creat pentru Tine, iar inimile 

noastre sunt fără odihnă până nu se odihnesc în Tine”. Luther a considerat experienţa 

ca fiind vitală pentru teologie deoarece fără experienţă teologia ar fi deficitară şi 

seacă, însă teologia poate interpreta corect experienţa. El a evidenţiat acest fapt 

afirmând că experienţa ucenicilor la răstignirea lui Hristos era că Dumnezeu era 

                                                           
15 Alister McGrath, Christian Theology, Oxford, Blakwell Publishing, 1997, p183. 
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absent, în schimb realitatea învierii a dovedit că experienţa lor a fost greşită. 

Dumnezeu a fost prezent într-un „mod ascuns” interpretat de experienţă ca absenţa lui 

Dumnezeu.  F. Schleiermacher a fost teologul care a accentuat importanţa experienţei 

ca punct de pornire pentru studiul teologiei creştine. C.S. Lewis a vorbit la rândul său 

despre tânjire ca despre un sentiment intens şi profund din lăuntrul fiinţei umane, care 

nu poate fi satisfăcut de niciun lucru de pe pământ şi care se transformă în cea mai 

mare bucurie. În perioada recentă, Lindbeck a afirmat însă că experienţa religioasă 

este doar o idee foarte vagă pe care nu ne putem bizui.  

- Revelaţia ca istorie. Conform lui W. Pannenberg istoria însăşi este revelaţie şi poate fi 

descrisă şi interpretată ca „actul lui Dumnezeu”. Revelaţia lui Dumnezeu, conform lui 

Pannenberg, nu s-a făcut în mod direct, ci indirect prin acţiunile lui Dumnezeu în 

istorie; revelaţia nu este pe deplin cuprinsă la început, ci doar la sfârşitul istoriei, acest 

tip de revelaţie fiind unul public, şi universal accesibil tuturor celor care au ochi să 

vadă; revelaţia lui Dumnezeu a fost realizată în persoana lui Isus din Nazaret, actul 

central al revelaţiei divine în istorie fiind învierea lui Hristos. 

 

Iluminarea 

 

          Iluminarea indică lucrarea Duhului Sfânt prin care se aduce înţelegere asupra 

celor inspirate (Ps.119:18). Revelaţia ar putea fi considerată ca fiind o acţiune verticală 

iar inspiraţia una orizontală. 

Un fapt interesant în scrierea Bibiei este că uneori autorii Sfintelor Scripturi nu au 

fost inspiraţi să înregistreze anumite evenimente revelate, sau în alte cazuri au fost 

inspiraţi să scrie despre anumite lucruri asupra cărora au făcut investigaţii, acestea nefiind 

revelaţii supranaturale din partea lui Dumnezeu. 

Cazuri de inspiraţie fără revelaţie: folosirea documentelor pentru scrierea 

genealogiilor, a cronicilor (Luca 1:3); Cuvintele necredincioşilor (Romani 3:5; Ecl. 2:24). 

Cazuri de revelaţie fără inspiraţie: Ioan 21:25 "... daca ar fi fost scrise toate 

lucrarile pe care le-a facut Isus..." 

De la un capăt la celalalt al Scripturii există pretenţia originii ei divine, sau a 

echivalenţei ei cu vorbirea efectivă a lui Dumnezeu.  
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Dacă ne extragem argumente solide despre inspiraţia supranaturală a Bibliei chiar 

din cuprinsul acesteia suntem acuzaţi de către critică de gândire circulară, dar şi dacă ne 

sprijinim pe o cu totul altă fundaţie pentru acest demers (decat cea pe care îşi întemeiază 

tot restul articolelor) ne facem vinovaţi de inconsecvenţă. 

 

Originea divină a Bibliei 

 

Autorii Bibliei vorbesc despre originea ei divină, dar nu numai ei, ci şi poporul 

Israel a recunoscut Scripturile Vechiului Testament ca fiind inspirate de Dumnezeu. 

  Moduri în care Biblia mărturiseşte despre originea ei divină 

1. Conceptia autorilor Noului Testament cu privire la scripturile Vechiului 

Testament. Apostolul Petru afirmă că prorociile au fost aduse  „nascute (feromai) prin 

Duhul Sfânt” (2 Pet. 1:19-21). Oamenii au fost „mânaţi” sau „purtaţi” de Duhul Sfânt, 

aceasta este imaginea asemănătoare cu cea a corăbiilor care erau „mânate” pe luciul apei 

de vânturile puternice. Astfel că sursa profeţiei rostite nu a fost omul, ci Dumnezeu cel 

care „mâna”, ghida sau conducea prorocul să rostească un anumit mesaj. Similar, 

Apostolul Pavel în 2 Tim. 3:16 îl îndeamna pe Timotei să stăruie în învăţăturile primite 

deoarece „Toată Scriptura (graphe) este insuflată (theopneustos = respirate) de 

Dumnezeu, şi este de folos...” Scripturile, conform apostolului Pavel sunt produse în mod 

divin, la fel cum Dumnezeu a pus suflare de viaţă în om  (Gen. 2:7). Scripturile la care el 

se referea erau scrierile Vechiului Testament pe care evreii le considerau sacre. În pustia 

iudeii, când a fost ispitit de diavolul, Isus a citat din scrierile Vechiului Testament (Mat. 

4:4). Tot la fel şi apostolul Petru în ziua Cincizecimii a citat din prorocia lui Ioel unde 

„Dumnezeu zice”, atribuind astfel lui Dumnezeu cuvintele rostite de Ioel (Fapte 2:16-17, 

Ioel 2:28-32). Nu cu mult timp înainte de acest eveniment Petru a vorbit despre 

„...Scriptura spusă de Duhul Sfant prin David.” (Fapte. Ap. 1:16). Conform înţelegerii lui 

Petru, Dumnezeu a vorbit prin David, David a fost gura lui Dumnezeu. (FA 3:18,21; 

4:25). 

2. Concepţia autorilor Noului Testament cu privire la scripturile Noului 

Testament. În câteva locuri din Noul Testament, vedem că scrierile Noului Testament 

sunt numite “scripturi” şi sunt plasate alături de scrierile Vechiului Testament. Primul loc 
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este 2 Petru 3:15-16 unde apostolul făcând referire la scrierile lui Pavel, spune ca acestea 

sunt răstălmăcite de către “cei neştiutori şi nestatornici” la fel cum sunt răstălmăcite şi 

“celelalte Scripturi” (referire la Vechiul Testament). Deci Petru arată că era conştient de 

epistolele scrise de Pavel, şi mai mult, el acordă acestor scrieri autoritatea divină de care  

beneficiau scrierile Vechiului Testament. Al doilea pasaj este 1 Timotei 5:18, unde Pavel 

scrie: “Caci Scriptura zice: <<Să nu legi gura boului când treieră bucate>>; şi<<Vrednic 

este lucrătorul de plata lui>>”. Primul citat este din Deuteronom 25:4, dar al doilea citat 

nu apare nicăieri în Vechiul Testament ci este o citare din Luca 10:7. Aici Pavel citeaza 

cuvintele lui Isus din evanghelia lui Luca, si le numeste Scripturi. De asemenea în I 

Timotei 5:18, Pavel citează cuvintele lui Isus aşa cum sunt rostite în Luca 10:7 şi le 

numeşte „Scriptură” de asemenea. 

Apostolii au primit promisiunea din partea Domnului că Duhul Sfânt le va aduce 

aminte de tot ce Le-a spus El (Ioan 14:26 şi 16:13), aşa că ei urmau să înregistreze în 

scris pentru contemporanii lor şi pentru urmaşi că Evanghelia transmisă de ei era una 

veritabilă, fiind transmisă sub directa supravegehre a Duhului Sfânt.   

Un pasaj interesant este 1 Corinteni 7:12, unde Pavel stabilind anumite standarde 

etice pentru corinteni, face deosebire între cuvintele sale şi cuvintele Domnului: 

„Celorlalţi le zic eu, nu Domnul...”  Acest tip de exprimare trebuie să fie înţeles în lumina 

versetului 25 unde Pavel spune că nu are nicio poruncă de la Domnul în privinţa celor 

căsătoriţi, adică el nu cunoştea să fi dat Domnul vreo învăţătură asupra acestui subiect cît 

timp a fost pe pământ. De asemenea este transmisă accentuat autoritatea lui Pavel: dacă el 

nu a avut nici un cuvânt din partea Domnului să-l aplice în situaţia dată, el a folosit 

propriile-i cuvinte pentru că şi cuvintele sale aveau autoritate „având Duhul lui Hristos”.  

În schimb în versetul 10 el afirmă clar ce spusese Domnul, şi anume că „nevasta să nu se 

despartă de bărbat iar bărbatul să nu-şi lase nevasta.”  

3. Mărturia profeţilor care rosteau: „Aşa vorbeste Domnul...” (Mica 4:4; Ier. 

30:4; Is. 8:11; 2 Sam. 23:2) întăresc argumnetul că originea Bibliei este una divină. 

4. Mai presus de părerea oricărui om primează pozitia Mantuitorului pe care 

a avut-o cu privire la scrierile Vechiului Testament.  El a citat în repetate rânduri din 

Scripturi - Matei 4:1-11(ispitirea) şi a spus că „Scriptura nu poate fi desfiintata” (Ioan 
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10:35; Matei 5:18). Două lucruri erau considerate sacre în Israel pe vremea lui Isus: 

Templul şi Scriptura (dar Isus a arătat că Templul va fi distrus, pe când Scripturile, nu). 

Concluzia normală pe care o tragem este că scriitorii Scripturilor au depus 

mărturie că Biblia a originat de la Dumnezeu şi aceasta este mesajul adresat de El omului. 

 

Teorii ale inspiratiei 

 

1. Teoria intuitiei afirmă că scriitorii Bibliei au avut o abilitate naturală, o formă 

superioară de perspicacitate prin care au intuit desfăşurarea anumitor evenimente. Astfel 

inspiraţia este numai elevarea percepţiei religioase a omului (teorie liberal). Poporul 

evreu avea un anumit dar în domeniul religios (la fel cum unele persoane au aptitudini 

pentru ştiinţe saau pentru artă). Astfel, conform acestei perspective, inspiraţia scriitorilor 

Scripturii nu a fost deloc diferită în esenţa ei de cea a altor  mari gânditori religioşi şi 

filosofi (Plato, Buda etc.). Prin urmare, Biblia este o literatură religioasă remarcabilă care 

reflectă experienţele spirituale ale poporului evreu.  

2. Teoria influenţei Duhului pentru intensificarea abilităţilor naturale  - există o 

influenţă a Duhului Sfânt asupra autorilor Scripturii dar această influenţă cauzeaza doar o 

intensificare a puterilor naturale ale autorului (ex. efectul substanţelor stimulente pe care 

le iau studenţii pentru amplificarea proceselor mentale - lecitina; sau substanţele interzise 

pe care le iau unii sportivi pentru a-şi depăşi capacităţile fizice). 

3. Teoria dinamică - accentuează combinarea elementului divin şi a celui uman în 

procesul inspiraţiei şi al scrierii Bibliei. Duhul Sfânt dirijează scriitorul spre gândurile sau 

conceptele pe care trebuie sa le aibă, dar permite personalităţii distincte a scriitorului să 

contribuie prin alegerea cuvintelor şi a expresiilor cele mai potrivite. 

4.Teoria verbala se referă la influenţa Duhului Sfânt care se extinde dincolo de 

dirijarea gândurilor autorilor până asupra alegerii cuvintelor întrebuinţate pentru 

comunicarea mesajului.  

5. Teoria dictării susţine că Dumnezeu a dictat, efectiv, Biblia scriitorilor. Nu exista 

un stil distinctiv care poate fi atribuit diferitilor autori biblici. Aceasta teorie ignora 

diferentele evidente intre stilul lui Moise, David, Petru, Iacov si Ioan. 
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De fapt,  Dumnezeu nu a folosit doar un singur mod pentru a transmite mesajul Său 

aşa cum este cuprins în Scripturi, El a folosit diverse moduri în acest scop.  

Biblia cuprinde câteva ocazii explicite de dictare. Cand apostolul Ioan era exilat pe 

insula Patmos, el l-a văzut pe Domnul înviat într-o viziune, şi El i-a spus: “ingerului 

bisericii din Efes scrie-i…” (Apoc.2:1); “Ingerului bisericii din Smirna scrie-i…” 

(Apoc.2:8). Acestea sunt exemple pur si simplu de dictare. 

Dar sunt şi alte moduri în care a fost scrisă Biblia. Autorul epistolei catre Evrei 

spune ca Dumnezeu a vorbit “părinţilor noştri, în multe rânduri şi în multe chipuri…” 

(Evrei 1:1). 

În demersul parcurs de Luca pentru scrierea evangheliei care-i poartă numele,  

afirma că a făcut “cercetări cu deamănuntul asupra acestor lucruri” (Luc.1:3). Acesta 

evident că nu este un caz de dictare ci este un exemplu de cercetare istorică, de adunare a 

materialului, de evaluare cu atenţie a materialului despre viaţa lui Isus de la martorii 

oculari şi de folosire a stilului propriu pentru aceasta scriere. 

Intre aceste două extreme: cea a dictării pe de-o parte şi cea a cercetării istorice pe 

de altă parte, avem o mulţime de căi prin care Dumnezeu Şi-a transmis mesajul Său 

autorilor sfintelor Scripturi. In unele cazuri ei au avut viziuni, visuri sau au auzit glasul 

Domnului. In alte cazuri, oamenii care au fost cu Isus şi i-au ascultat învăţăturile de pe 

buze şi au văzut minunile săvârşite de El au scris, aşa după cum Duhul Sfânt le reamintea 

(Ioan 14:26). 

Putem conchide deci că Dumnezeu în mod suveran a supravegheat şi a direcţionat 

viaţa autorilor, calificarea lor, a modelat caracterul şi personalitatea lor pentru a-i folosi la 

sarcina scrierii Bibliei. Mediul şi pregatirea lor (Pavel cu pregătirea sa rabinică, Moise 

cultivat la curtea lui faraon cu înţelepciunea Egiptului, sau David pastor la oi ), abilităţile 

de evaluare a evenimentelor din lumea lor, accesul la date istorice, judecata lor cu privire 

la acurateţea informaţiilor, împrejurările în care ei au scris, toate acestea au fost exact aşa 

cum Dumnezeu a intenţionat sa fie. Astfel că atunci când ei au aşezat pana pe papirus sau 

pe pergament, cuvintele scrise de ei au fost cuvintele lor, dar în acelaşi timp au fost şi 

cuvintele lui Dumnezeu. 

De aceea, a nu crede sau a nu asculta ce sune Scriptura echivalează cu a nu crede 

sau a nu asculta ce spune Dumnezeu. Isus i-a mustrat pe ucenici pentru că ei nu au crezut 
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scripturile Vechiului Testament (Luca 24:25: “O nepriceputilor si zăbavnici cu inima 

când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii”). Credincioşii trebuie să ţină cuvintele 

ucenicilor pentru că Isus a spus că  “dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor 

păzi”(Ioan15:20). Creştinii sunt încurajaţi sa-şi amintească “de porunca Domnului şi 

Mântuitorului nostru dată prin apostoli” (2 Petru 3:2). A nu asculta poruncile apostolului 

Pavel înseamna a fi expus disciplinării din partea bisericii şi a fi excomunicat din 

rândurile ei (2 Tes. 3:14). Prin contrast însă, Dumnezeu se bucură de oricine “se teme” de 

cuvântul Său (Isaia 66:2). 

 

Sfera de cuprindere a inspiratiei 

 

Toata Scriptura este inspirata de Duhul Sfant sau numai o parte din ea? 

Apostolul Pavel afirmă că "Toata Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos..." ( 2 

Tim.3:16). În formularea aceasta însă apare o problemă deoarece în limba greacă. lipseşte 

verbul copulativ "este" (estin), astfel că o traducere ad literam ar fi:  "Toata Scriptura 

insuflata de Dumnezeu şi de folos...". Dacă inserăm verbul estin la începutul frazei 

"Toata Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos..." se afirmă inspiraţia întregii 

Scripturi.  

Daca inserăm însă verbul în a doua parte a frazei "Toata Scriptura insuflată de 

Dumnezeu este de folos...", accentul cade pe utilitatea Scripturii insuflate de Dumnezeu. 

Pozitia lui Ch. Ryrie este că verbul trebuie adaugat în ambele locuri pentru că 

astfel ambele adjective ("insuflată" şi "de folos") sunt înţelese în acelaşi fel.   

Millard Erickson afirma ca putem gasi un ajutor suplimentar în textul din Luca 

24. Din paragraful Luca 24:25-27 reiese că "Moise şi toti prorocii" este egal cu "toate 

Scripturile". Din Luca 24:43-45 reiese ca "Legea lui Moise, Prorocii si Psalmii" sunt 

egali cu "Scripturile". Reiese astfel că Legea şi Prorocii erau adesea folosite pentru a 

desemna întreaga Scriptură iudaică. 
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Inspiratia Noului Testament 

  

Un argument redutabil pentru susţinerea inspiraţiei divine a Noului Testament 

este referirea lui Petru la scrierile apostolului Pavel - 2 Petru 3:16 pe care "...cei neştiutori 

şi nestatornici le răstâlmăcesc (scrierile lui Pavel) ca şi pe celelalte Scripturi". În acest 

fel, Petru, pune scrierile lui Pavel în rând cu celelalte Scripturi. 

Apostolul Ioan face din cuvintele sale un etalon, indicând că cele scrise de el sunt 

realmente Cuvantul lui Dumnezeu. 1 Ioan 4:6 „... cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne 

ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă.” Întreaga carte Apocalipsa conţine 

indicaţii în legatură cu faptul că Ioan era conştient că i se porunceşte să scrie. Pedeapsa 

pentru cine va adăuga sau va scoate ceva de la această scriere sfântă ne este indicata în 

Apocalipsa 22:18-19. 

Pavel a scris ca Evanghelia primită de tesaloniceni venise prin Duhul Sfânt (1 

Tes. 1:5), iar ei au acceptat-o aşa cum era ea în realitate, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu (1 

Tes. 2:13). 

 

Obiectii aduse concepţiei de inspiraţie 16 

 

Cei care atacă conceptul de inspiraţie a Bibliei aduc argumentul că biblia conţine 

inexactităţi sau erori după cum urmeză:  

1. Afirmaţii făcute din ignoranţă.  

Câteva argumente în acest sens: Pavel a spus înaintea lui Anania "N-am ştiut, fraţilor, că 

este marele preot" (FA 23:5). Inregistrarea este inspirată, Pavel îşi recunoaste doar 

ignoranţa în acest caz. 

 De asemenea cineva paote obiecta că în cuvântările prietenilor lui Iov se constată 

erori. Dar inspiraţia garantează înregistrarea exactă a acestor cuvântări, nu şi veridicitatea 

conţinutului lor. Alt exemplu este afirmaţia apostolului Pavel: "Celorlalţi le zic eu, nu 

Domnul..." (1 Cor. 7:12), el nu trage o linie de demarcaţie între porunca Domnului şi a 

                                                           
16 Henry C. Thiessen, Prelegeri de Teologie Sistematica, pp.80-83. 
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sa. Mai degraba el însuşi pretinde a avea inspiraţia şi autoritatea de a expune doctrina şi 

practica (vezi 1 Cor. 7:12, 25, 40... "şi cred că şi eu am Duhul lui Dumnezeu"). 

2. Afirmaţii eronate în ştiinţă şi în istorie 

Faptul că Biblia foloseste expresii precum „răsăritul şi apusul soarelui” sau „cele 

patru colţuri ale pământului” nu poate fi un argument că Biblia are greşeli. Scriitorii 

biblici folosesc limbajul netehnic, neştiinţific, popular lucru care se întâmplă şi astăzi în 

conversaţiile şi în scrierile cu caracter general.   
3. Afirmaţii eronate în minuni şi în profeţii 

Inregistrarea minunilor săvârşite de Hristos este organic întreţesută cu 

înregistrarea vietii  Lui. Este imposibil sa o eliminam pe cea dintai fara a o distruge si pe 

a doua, să elimini minunile şi să nu fie afectată istoria lui Isus. Unele dintre profeţiile 

făcute de către Isus sau de către alţi proroci s-au împlinit, iar altele urmează să se 

împlinească (Zaharia 12:14; Apocalipsa, Daniel s.a.). 

4. Afirmaţii eronate în citarea şi interpretarea Vechiului Testament  

Lucrul acesta nu rămâne în picioare deoarece uneori scriitorii Noului Testament 

doar îşi exprimă ideile lor folosind cuvinte împrumutate dintr-un pasaj din Vechiul 

Testament (Rom. 10:6-8; Deut. 30:12-14). Alteori ei scot în evidenţă un element tipic 

(Matei 2:15; vezi Osea 11:1). De asemenea uneori ei acordă credit unei profeţii mai 

vechi, când, de fapt, ei citează o formă mai recentă a acesteia (Matei 27:9, vezi 

Zah.11:13). Există şi varianta când, uneori se combină două citate într-unul, atribuindu-l 

autorului mai proeminent (Marcu 1-3, vezi Isaia 40:3; Mal.3:1). 

5. Greşeli în morală şi în religie (toate sunt în Vechiul Testament) 

Faptele păcătoase ale oamenilor sunt scrise în Biblie, dar nu sunt niciodată 

aprobate (îmbătarea lui Noe - Genesa 9:20-27; incestul lui Lot - Gen. 19:30-38; viclenia 

lui Iacov - Gen. 27:18-24; adulterul lui David - 2 Sam.11:1-4; poligamia lui Solomon - 1 

Imp. 11:1-3; severitatea  Esterei (Est. 9:12-14); lepădarea lui Petru (Mat. 26:69-75). 

Unele fapte rele par a fi aprobate, dar de fapt numai intenţia buna sau virtutea care 

le însoţeşte este cea recunoscută şi nu răul în sine. De exemplu este apreciată credinţa lui 

Rahav, nu duplicitatea ei (Iosua 2:1-21; Evrei 11:31; Iacov 2:25), patriotismul Iaelei, nu 

perfidia ei (Jud. 4:17-22, vezi 5:24), credinţa lui Samson, nu iresponsabilitatea lui (Jud. 

14:16, vezi Evrei 11:32). De asemenea, unele lucruri au fost permise ca fiind corecte doar 
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relativ, nu absolut. De exemplu divorţul (Deut. 24:1; Mat. 5:1,32; 19:7-9) sau legea 

talionului (Exod 21:23-25, vezi Mat. 5:38, 39; Rom. 12:19-21).  

Unele rugăciuni şi porunci divine exprimă doar scopul unui Dumnezeu suveran, 

care îi foloseşte adesea pe oameni ca sa-şi ducă la îndeplinire planurile Sale. Astfel au 

fost compuşi Psalmii imprecatori - care conţin blesteme - 35, 69, 109, 137 sau porunca lui 

Dumnezeu pentru poporul Israel de a-i nimici pe canaaniti (Deut. 7:1-5; 16; 20:16-18). 

Unii au acuzat anumite carti că sunt nedemne de a fi puse în Canon: Estera., Iov, 

Cântarea Cântărilor, Iona, Iacov şi Apocalipsa. Dar o asemenea critică se bazează pe 

neînţelegerea felului, metodei şi valorii acestor cărti. Când adevaratul scop al acestor cărţi 

este înţeles, ele se dovedesc a fi nu numai utile, ci chiar indispensabile pentru 

completarea unei doctrine. 

 

 

Ineranţa Bibliei 

 

Ineranta este doctrina care sustine ca Biblia este cu desavarsire demna de 

crezare in toate invataturile ei. (caracterul demn de incredere al Cuvantului lui 

Dumnezeu - Ps. 12:6; Prov.30:5). Pentru multi evanghelici aceasta este o problema 

cruciala, chiar daca pentru comunitatea teologica mai "toleranta", aceasta pare a fi o 

problema irelevanta. 

Dictionarul defineste ineranta ca "fiind fara eroare / greseala" (in + erant, de la 

lat. "errare" - a gresi).  

Biblia, atunci cand este interpretata corect, in lumina nivelului la care au ajuns 

cultura si mijloacele de comunicare din vremea in care a fost scrisa, si avand in vedere 

scopurile pentru care a fost data, este cu totul demna de crezare in tot ceea ce afirma. 

Ineranta se refera la ceea ce este afirmat sau sustinut mai degraba, decat la ceea ce 

este relatat doar. (Biblia prezinta afirmatii facute de persoane pagane. Prezenta acestor 

afirmatii in Scriptura nu inseamna ca ele sunt adevarate, ea garanteaza numai ca ele sunt 

corect prezentate). Afirmatii facute de persoane evlavioase fara a fi inspirate de Duhul 

Sfant (ex. Stefan, despre timpul robiei). 
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In cercurile evanghelice se da o mare atentie intentiei scriitorului - mesajul trebuie 

inteles in lumina a ceea ce autorul a vrut sa spuna. Trebuie sa judecam veridicitatea 

Scripturii prin prisma a ceea ce au insemnat afirmatiile ei in contextul cultural in care au 

fost ele exprimate. Nu ar trebui sa ne asteptam ca regulile moderne care stipuleaza 

redactarea exacta aunui citat sa fi fost prezentate in primul secol. (Numele pe care parintii 

le alegeau pentru copiii lor purtau o semnificatie speciala). Exista o diferenta 

considerabila intre cultura noastra si cea din vremurile biblice. Atunci cand vorbim de 

ineranta, noi ne referim la faptul ca ceea ce afirma Biblia este intru totul adevarat in 

termenii culturii din vremea ei.  

Asertiunile Bibliei sunt pe deplin adevarate atunci cnd sunt judecate in 

concordanta cu scopul pentru care au fost scrise. Exactitatea va varia in functie de 

intentia cu cae a fost scris materialul. 

ex. Intr-o batalie au fost implicati 9.476 de oameni. Daca se va intocmi un raport militar 

oficial, numarul trebuie sa fie exact. Daca se doreste doar sa se dea o anumita idee despre 

batalie, poate sa se rotunjeasca numarul la aprox. 10.000. (vezi afirmatia Num. 25:9 "au 

murit 24.000 de persoane, si afirmatia lui Pavel din 1 Cor. 10:8 - 23.000). 

ex. Luca a folosit "Slava in locurile preainalte" (Matei si Marcu "Osana..."), deoarece 

avea rezonanta mai buna pentru cititorii dintre neamuri la care se adresa Luca. 

Relatarile unor evenimente istorice (sau a unor probleme stiintifice) sunt facute 

mai degraba cu ajutorul unui limbaj fenomenal - asa cum se infatiseaza privirii - decat cu 

al unuia tehnic. (ex. rasaritul soarelui) 

Dificultatile ivite in explicarea textului biblic nu trebuie considerate indicii ale 

erorii inainte de a fi cercetate. Nu trebuie sa propunem cu prea mare usurinta o  solutie 

pentru o problema. Cateva din problemele mari ale trecutului - ex. identitatea lui Sargon 

mentionat in Isaia 20:1 - au fost explicate foarte clar. 

Nu trebuie sa consideram ca ineranta inseamna ca Biblia ne spune totul despre un 

subiect dat. Tratarea ei nu este exhaustiva ci doar suficienta pentru a realiza scopurile 

intentionate.  

Trebuie considerate erori, acele afirmatii din Scriptura care contrazic in mod clar 

faptele. (ex. Daca Isus nu  a murit pe cruce, daca n-ar fi linistit furtuna, daca evreii n-ar fi 

iesit din Egipt...) 
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Doctrina despre ineranta se refera in sensul ei strict numai la manuscrisele 

originale, insa in sens derivat se refera si la copii si traduceri , in masura in care acestea 

reflecta originalul. Acesta nu este un subterfugiu (din moment ce nimeni n-a vazut 

originalele inserate). Mai exact. ceea ce se afirma prin ideea ca numai originalele sunt 

inerante este faptul ca inspiratia nu s-a extins si asupra copistilor si a traducatorilor. 

Deci, atunci cand este interpretata corect, Biblia este  o autoritate sigura, vrednica 

de crezare si demna de incredere. 

 

 

Diferite conceptii despre ineranta: 

1. Ineranta absoluta - sustine ca Biblia (care cuprinde si probleme stiintifice si 

istorice), este pe deplin adevarata. Scriitorii Bibliei au intentionat sa dea o cantitate 

considerabila de date stiintifice si istorice exacte. Astfel, aparentele discrepante pot fi si 

trebuie sa fie explicate.              

     ex. 2 Cron. 4:2 - descrierea marii turnate: diametrul era de 10 coti iar  x 

diametru), dar circumferinta era de 30 de coti (dar circumferinta e data de  scopul 

scriitorului este sa dea o idee despre marimea obiectului. El a aproximat, nu inseamna ca 

a si gresit.  

 ex. Poti spune despre cineva ca anul trecut a avut un venit de 20 de milioane 

(chiar daca pe statul de plata a avut 20.365.896 lei), fara sa fiu condamnat ca gresesc.                  

ex. Pot spune "rasaritul soarelui din spatele muntelui Bucegi ofera o priveliste minunata". 

Este un limbaj al aparentelor, adevarat (desi soarele nu rasare dupa munte literalmente). 

2. Ineranţa generală -sustine ca Biblia este complet adevarata, desi ea nu 

intentioneaza sa ne furnizeze in primul rand date stiintifice si istorice, care pot fi 

prezentate fenomenal (asa cum infatiseaza ochiul omenesc), implicand deseori 

consideratii generale sau aproximari. 

3. Ineranta limitata - considera ca Biblia este infailibila in materie de doctrina si 

de mantuire. In probleme de stiinta sau istorie, Biblia poate contine erori deoarece acestea 

sunt prezentate in lumina perioadei cand a fost scrisa Biblia.Dumnezeu nu le-a revelat 

autorilor stiinta si istoria astfel sa-i ridice pe acestia deasupra cunoasterii obisnuite. Biblia 
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nu-si propune sa dea invatatura in domeniul stiintei si istoriei; pentru scopurile pentru 

care a fost scrisa, Biblia este pe deplin demna de incredere si ineranta. 

4. Ineranta de scop - scopul revelatiei biblice este sa-i aduca pe oameni in partasie 

cu Hristos si nu sa comunice adevaruri. Adevarul nu este imaginat ca o calitate a 

afirmatiilor, ci  ca un mijloc in vederea realizarii unui scop.  

5. Teoria revelatiei adaptate - afirma ca Biblia a venit prin canale omenesti si 

astfel este afectata de lipsurile naturii umane. Acest lucru este adevarat in privinta 

problemelor istorice, stiintifice, religioase si teologice. 

Ex. W.D. Davies sustine ca Pavel si-a schimbat conceptia despre invierea trupului in 

timpul scurs intre prima si a doua epistola catre Corinteni (1 Cor. 15 si 2 Cor. 5). 

Paul Jewett gaseste in scrierile lui Pavel, cu privire la statutul femeii, un amestec 

de idei revelate in mod divin si de idei omenesti. 

6. Teoria revelatiei nepropozitionale – Teologul elvetian neoortodox, Karl Barth 

(1886-1968), a afirmat ca Biblia nu este Cuvantul lui Dumnezeu, ci ea devine Cuvantul 

lui Dumnezeu cand are loc intalnirea persoanei cu Dumnezeu prin intermediul ei. Acesta 

este un motiv major pentru care evanghelicii nu sustin in intregime neoortodoxia lui 

Barth. Biblia contine erori, insa acestea nu sunt Cuvantul lui Dumnezeu; ele pur si simplu 

sunt cuvintele lui Isaia, Matei sau Pavel.  

7. Ineranta este o problema irelevanta - problema inerantei este una derutanta. 

Mai intai termenul "inerant" este unul negativ, si apoi nu este un concept biblic. In Biblie, 

a gresi este o problema spirituala sau morala mai degraba decat una intelectuala. De 

asemenea, conceptul de ineranta impiedica cercetarea biblica: daca exegetul este legat de 

ideea ca Biblia este complet  lipsita de erori, el nu este liber pe deplin sa investigheze 

Scripturile. 

Mai mult  ineranta este o pozitie care este foarte recenta in cadrul bisericii 

crestine. In fine, aceasta problema este daunatoare pentru biserica deoarece creeaza 

dezbinare si disensiuni intre cei care au multe in comun.     
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Importanţa ineranţei 

 

Efecte ale negarii inerantei    

1. Aspecte doctrinare  a) Negarea caderii istorice a lui Adam in pacat; b) Negarea 

experientei lui Iona; c) Negarea minunilor din Biblie sau incercarea de a le da o explicatie 

naturala; d) Respingerea lui Moise ca autor al Pentateuhului; e)Formarea convingerii ca 

au existat doi sau mai multi autori ai cartii Isaia; f) Acceptarea teoriei ca pacatul este un 

rau  social (saracie,mizerie) si ca mantuirea este una politica temporala si nu una 

spirituala si eterna. 

2. Aspecte practice a) O conceptie toleranta cu privire la gravitatea adulterului, a 

homosexualitatii, la divort si recasatorie. b) O reinterpretare "culturala" a unor invataturi 

ale Bibliei (rolul familiei, raportul intre sot, sotie, copii) c) Tendinta de a privi Biblia prin 

prisma psihologiei moderne 

 

Importanta teologică a ineranţei 

 

Daca Biblia nu este pe deplin demna de incredere, atunci este in pericol si 

conceptia noastra despre inspiratie. Isus, Pavel si altii au  intrebuintat detalii din Scriptura 

ca si cum ar fi fost demne de incredere. 

Daca Dumnezeu este omniscient, cunoaste totul; si daca este omnipotent este in 

stare sa influenteze in asa fel lucrarea autorului biblic, incat nimic eronat sa nu intre in 

produsul final. Deoarece El este o fiinta corecta, va folosi capacitatile omului incat omul 

sa nu fie indus in eroare.  

 

 

Importanta istorică a ineranţei 

 

A existat de-a lungul timpului istoriei Bisericii o credinta generala in caracterul 

deplin, demn de incredere al Bibliei. 

Augustin a scris: "Cred cu tarie despre Scripturi ca autorii au fost in intregime 

lipsiti de eroare. Si daca in aceste scrieri sunt surprins de ceva ce mi se pare opus 
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adevarului, nu ezit sa presupun, fie ca manuscrisul este cu greseli, fie ca traducatorul nu a 

prins sensul celor spuse, fie ca eu insumi nu am reusit sa le inteleg". (Epistola, p.28) 

Toma d'Aquino (1224-1274) "nimic fals nu poate sta la baza sensului literal al 

Scripturii" (Summa Teologie vol. I). 

Martin Luther: "Scripturile n-au gresit niciodata". Scripturile nu pot gresi... Este 

un lucru sigur ca Scriptura nu s-ar contrazice pe sine; ea poate doar sa se contrazica 

pentru ipocriti, necugetati si insensibili".  (Operele lui Luther XV: 1481)  

Jean Calvin a remarcat la scriitorii Noului T. o anumita liberatate in modul de a 

folosi citate  din V.T. 

John Wesley - intemeietorul metodismului, a scris: "Daca exista o singura eroare 

in Biblie, s-ar putea foarte bine sa existe o mie. Daca exista un singur lucru fals in aceasta 

Carte, ea n-a venit de la Dumnezeul adevarului" (Jurnal VI, 117). 

In concluzie, de-a lungul istoriei s-a afirmat ineranta Bibliei fie intr-un mod 

deschis, fie intr-unul insinuant. Pericolul pe care il reprezinta indepartarea de la credinta 

in veridicitatea Bibliei, afecteaza nu numai o singura doctrina, ci intreaga teologie. 

Biblia contine o acuratete istorica de netagaduit, este in totaltate unitara, contine 

profetii care s-au implinit la sute de ani dupa ce au fost rostite, a influentat cursul istoriei 

omenirii mai mult decat orice carte, a schimbat vietile a milioane de oameni de-a lungul 

istoriei, ea are o frumusete mareata si o profunzime a invataturii nemaiantalnita in alta 

carte si afirma de sute de ori ca este cuvantul lui Dumnezeu.17 

 

Importanta epistemologică 

Intrebarea epistemologica este: Cum cunoastem noi? 

Datele referitor la problemele istorice, geografice pot fi analizate pe baze 

stiintifice, dar cum putem verifica afirmatiile doctrinare (despre natura lui Dumnezeu, 

despre ispasire), care transcend domeniul experientei noastre senzoriale. Daca Biblia 

contine erori in domeniile ce pot fi verificate empiric, ce garantie avem ca nu contine 

erori si in domeniul doctrinar? 

 

                                                           
17 Grudem Wayne,Bible Doctrine, Leicester, Inter-Varsity Press, 1999, p.37. 
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Dificultăţi în abordarea textului biblic 

 

Doctrina despre ineranţa biblică nu este nici afirmată şi nici propovaduită în mod 

explicit în Biblie şi cu  toate acestea este foarte importantă. 

Prezentăm câteva dificultăţi legate de evenimente biblice: în Marcu 6:8, Isus a 

spus ucenicilor Săi să ia un toiag, în timp ce în texte precum Matei 10:9-10 sau Luca 9:3 - 

Isus a interzis acest lucru; la intrarea triumfală în Ierusalim - Luca afirmă că mulţimea 

striga "Slavă în locurile preaînalte", în timp ce restul Evangheliilor se consemnează fraza, 

"Osana în locurile preaînalte." De asemenea, privind inscriptia de pe cruce, Matei a scris: 

"Acesta este Isus, împăratul iudeilor"; Marcu a scris doar,"Imparatul iudeilor"; iar Luca a 

consemnat: "Acesta este împăratul iudeilor"; în fine, Ioan a folosit expresia, "Isus din 

Nazaret, împăratul iudeilor". 

Alte dificultăţi au de-a face cu date istorice. În acest sens prezentăm durata robiei 

din Egipt în cronologia lui Ştefan, şi în înştiinţarea lui Avraam de către Dumnezeu  (F.A. 

7:6 "patru sute de ani"; Exod 12:40 "patru sute treizeci de ani"). Unele cifre care se referă 

la numărul luptătorilor, în texte paralele sunt diferite, de exemplu în 2 Sam. 10:18 se 

vorbeşte despre 700 cai de trasura, iar în 1 Cronici 19:18 sunt înregistrate 7000 de care de 

luptă. În 2 Sam. 8:4 scrie că erau 1700 de călăreţi şi 20.000 de pedeştri, iar în 1 Cron. 

18:4 cifra este de 7000 de călăreţi şi 20.000 de pedeştri. În 2 Sam. 24:9 sunt menţionaţi 

800.000 de oameni de război în Israel şi 500.000 de oameni de război ai lui Iuda, iar în    

1 Cron. 21:5 se afirmă că erau 1.100.000 de bărbaţi în Israel şi 470.000 bărbaţi ai lui Iuda 

Apoi, sunt dificultăţi de natură etică. În 2 Sam. 24:1 Domnul l-a îndemnat pe 

David să facă numărătoarea poporului, iar în 1 Cron. 21:1 Satana s-a sculat împotriva lui 

Israel incitându-l pe David să facă numărătoarea. În 1 Sam. 18:10, Dumnezeu a trimis un 

duh rău sa-l chinuiască pe Saul, iar în Iacov 1:13 scrie că "Dumnezeu nu ispiteşte pe 

nimeni si nici nu poate sa fie ispitit". 
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Modalităţi pentru abordarea textului biblic  

 

1. Abordarea abstracta - sustinuta de catre B.B. Warfield. El a avut tendinta sa-si 

sprijine pledoaria in primul rand pe consideratia doctrinara a inspiratiei Scripturii. El a 

fost constient de problemele existente, a oferit solutii pentru unele dintre ele, dar spunea 

ca "nu trebuiesc explicate toate", ele sunt doar dificultăţi. Greutatea dovezilor în favoarea 

inspiratiei (si prin urmare a inerantei Bibliei) este atat de mare, incat nici un volum de 

date de acest gen n-o poate umbri. El a sustinut ineranţa Bibliei în ciuda dificultăţilor 

existente în anumite texte. 

  2. Abordarea armonioasă - reprezentată de Edward J. Young (în lucrarea 

"Cuvântul Tău este adevărul") şi de Louis Gaussen (în "Inspiraţia Sfintelor Scripturi"). Ei 

susţin că dificultăţile prezentate pot fi rezolvate (şi ei au încercat să facă aceasta) 

întrebuinţând orice informaţie disponibilă. Ei au încercat să armonizeze pasajele 

contradictorii şi să sugereze soluţii pentru enigmele biblice. 

Explicatia privind moartea lui Iuda dupa Gaussen - Mat. 27:5 Iuda s-a sinucis 

spanzurandu-se; F.A. 1:18 Iuda "a cazut cu capul in jos, a pleznit in doua prin mijloc, si i 

s-au varsat maruntaiele". Explicaţia lui Gaussen - Iuda s-a spanzurat, franghia s-a rupt, iar 

el  s-a rostogolit în cădere şi a pleznit. 

Explicaţia lui Harold Lindsell privind discrepanţa dintre diamentrul şi 

circumferinţa mării turnate din 2 Cron. 4:12: El considera că circumferinţa este luată prin 

măsurarea lungimii muchiei interne a bazinului, în timp ce diametrul este luat de la cercul 

format de muchia exterioara. 

3. Abordarea moderată. Problemele sunt luate în serios şi se depune efort pentru 

armonizarea lor în mod rezonabil, în masura în care avem date disponibile. Everett 

Harrison afirma că "ineranţa, deşi nu este propovaduită în mod explicit în Biblie, este, cu 

toate acestea, un corolar al inspiraţiei depline". Se recunoaşte că unele date nu sunt 

disponibile în prezent (pentru rezolvarea dificultăţilor), dar pot să apară în viitor în urma 

cercetarilor arheologice şi a progresului filologiei. 

4. Abordarea surselor - prezentată de Edward Carnell 

Inspiraţia nu garantează decât doar o reproducere exactă a surselor pe care le-a 

întrebuinţat scriitorul, însă fără o corectare a lor (dacă sursa a conţinut o informaţie 
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eronată, scriitorul Scripturii a consemnat acea eroare aşa cum era cuprinsă în sursă). 

James Orr a spus "acolo unde au existat lacune în cadrul surselor, Duhul Sfânt nu le-a 

umplut neaparat." ex. Afirmatia eronata "Nu este Dumnezeu", este afirmatia unui nebun 

(Ps. 53:1; 141:1). ex. Există posibilitatea ca cronicarul să fi folosit o sursă failibilă şi 

eronată atunci când a scris lista cu numarul carelor de razboi şi a călăreţilor. 

5. Conceptia ca Biblia greşeşte - prezentată de Dewey Beegle. Biblia conţine 

probleme reale şi erori imposibil de rezolvat. In loc să le înlăturăm prin explicaţii ar 

trebui să acceptăm faptul că ele există, sunt reale, şi să ne construim doctrina despre 

inspiraţie cu aceste lucruri în minte. 

 

Concluzie 

 

B.B. Warfield (abordarea abstracta), pune mare accent pe învăţătura Bibliei şi 

mai puţin pe prezentarea fenomenelor, a evenimentelor. Se pare că nu se pot reconcilia 

toate pasajele puse în discuţie doar prin utilizarea datelor cunoscute fără o forţare a 

materialului. 

Atitudinea umilă de a recunoaşte că nu avem toate datele pentru explicarea tuturor 

fenomenelor, face Biblia mai vredincă de crezare, decat să adoptăm poziţia abordarii 

armonioase (vezi Gaussen). 

Abordarea surselor (Cornell) are slabiciunea ca ne lăsa să credem că am putea 

deţine adevărul numai daca suntem siguri că pasajul în cauză nu foloseste surse. 

Punctul de vedere al lui Beegle se respinge deoarece se trage concluzia că 

revelaţia nu este propoziţională (că n-a putut fi înregistrată în scris), poziţie ce se află în 

afara concepţiei ortodoxe despre revelaţie. 

Cel mai aproape de adevar, din perpepcetiva penticostală este Everett Harrison cu 

accentul pus pe abordarea moderată. 
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Autoritatea Bibliei 

           

Prin autoritatea Bibliei se înţelege că Biblia, ca expresie a voii lui Dumnezeu 

pentru omenire, posedă dreptul suprem de a defini normele de credinţă şi de practică. 

Astfel, cuvintele Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu. A nu crede şi a nu asculta 

cuvintele Scripturii înseamnă a nu crede şi a nu asculta pe Dumnezeu. 

Diferite forme de autoritate 

1. Autoritatea imperială - este cea posedata de un rege, un stăpân, un guvern, este 

o funcţie a unei pozitii pe care o ocupă cineva, este extrinsecă (provine din afară). 

2. Autoritatea în materie de adevăr - este o funcţie a cunoaşterii pe care o posedă 

cineva (datorită cunostinţelor pe care le posedă) iar prin urmare, este intrinsecă. 

Autoritatea - este diferită de forţă. De exemplu, un medic poate prescrie un 

tratament pentru un pacient însă nu-l poate forţa pe pacient să-l ia. 

                                - este diferită de autoritarismul care este impunerea forţată a opiniilor 

Între posedarea autorităţii şi recunoaşterea ei este o diferenţă clară. De exemplu, 

jandarmii posedau autoritatea în ianuarie 1999 însă minerii n-au recunoscut-o şi i-au luat 

ostatici. De asemenea autoritatea poate fi exercitată în mod direct de către cel ce o 

posedă, sau poate fi delegată cuiva. În politica românească, poporul delegă autoritatea 

Parlamentului pe care-l alege. În Biserica Penticostală, adunarea generală a credincioşilor 

delegă autoritatea comitetului pe care îl alege din partu în patru ani. 

3. Autoritatea religioasă 

Din perspectivă creştină, Dumnezeu este autoritatea supremă din cauza fiinţei 

Sale supreme ( El este singurul care are puterea propriei Sale existenţe, nu depinde de 

nimeni şi de nimic), şi din picina lucrărilor Sale (opera de creaţie şi de răscumparare). 

 

Modul de exercitare a autorităţii 

 

Neoortodocşii afirmă că Dumnezeu exercită autoritatea Sa în mod direct, printr-o  

revelatie de Sine care este o manifestare de Sine, o întâlnire nemijlocită dintre Dumnezeu 
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şi om. Pentru ei, Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu prin ea însăşi. Ea este numai un 

instrument prin care Dumnezeu vorbeşte şi Se întâlneşte cu oamenii. Bibliei nu i-a fost 

delegată nici o autoritate. 

Poziţia tradiţională romano-catolică este că autoritatea divină a fost delegată 

Bisericii, deoarece aceasta este văzută ca reprezentanta lui Dumnezeu pe pămant. Când 

Biserica vorbeşte, ea vorbeşte cu aceeaşi autoritate ca şi când ar vorbi Domnul Însuşi. 

Când Papa vorbeste "ex catedra" (în calitate oficială) este infailibil. În 1950 Papa Pius al 

XII-lea, în constituţia apostolică Munificentissimus Dei, promulga "ex catedra" dogma 

Înălţării cu trupul la cer a Maicii Domnului.18 

Poziţia creştinilor evanghelici este că Dumnezeu însuşi are autoritatea ultimă în 

chestiuni de aspecte religioase. El are dreptul - atât în virtutea a cine este El, cât şi a ceea 

ce face El - să stabilească etalonul pentru credinţă şi practică. Biblia este calea prin care 

El Îşi transmite mesajul Său către oameni. 

 

Stabilirea semnificaţiei Bibliei 

 

1. Poziţia traditională romano-catolică este că prin Biserică ajungem să înţelegem 

Biblia şi să fim convinşi de originea ei divină. Toma d'Aquino a pretins că este în stare să 

stabilească prin dovezi raţionale originea divina a Bisericii catolice. Pe lângă aceasta, 

Biserica existat înaintea Bibliei, şi Biserica ne-a dat Biblia. Biserica a decis ce cărţi să fie 

incluse în Canon şi tot ea furnizează interpretarea corecta a Bibliei. Infailibilitatea Papei 

este complementul logic al infailibilităţii Bisericii.   

2. Raţionaliştii afirmă că raţiunea umană este mijlocul de stabilire a semnificaţiei 

şi a originii divine a Bibliei. Certitudinea că Biblia este de inspiraţie divină vine în urma 

examinarii dovezilor (dovada majoră fiind profeţia împlinită), caracterul supranatural al 

lui  Isus si minunile. Semnificaţia Bibliei este determinată prin examinarea manualelor de 

gramatică, a lexicoanelor etc. Studiul critic ştiinţific este mijlocul de a stabili semnificaţia 

Bibliei. 

                                                           
18 Bria  Ion , Tratat de Teologie Dogmatica si Ecumenica , Bucuresti , Romania crestina  1999 , p. 318. 
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3. Crestinii evanghelici adoptă poziţia conform căreia există o lucrare lăuntrică a 

Duhului Sfânt, iluminând înţelegerea cititorului (a ascultatorului) Bibliei, realizând 

semnificatia ei şi creiând o certitudine legată de adevărul şi originea ei divină. 

 

Motive pentru care este necesară lucrarea Duhului Sfânt pentru înţelegerea Bibliei 

 

Diferenţa ontologica19 dintre Dumnezeu si om face ca omul să aibă nevoie de 

asitenţa Duhului Sfânt pentru înţelegerea Bibliei. Dumnezeu este transcendent iar omul 

este limitat în cunoaştere şi în capacitatea de cuprindere a revelaţiei divine. Omul are 

nevoie de lucrarea Duhului Sfânt care anihilează efectele păcatului pentru ca omul să se 

lase convins că Biblia este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu.  Căderea în păcat a adus 

limitări şi asupra puterii de gândire a omului. De asemenea, omul are nevoie de siguranţă 

în ceea ce priveşte problemele de ordin spiritual. Nevoia omului de siguranţă este direct 

proporţională cu ceea ce este pus în joc. 

Condiţia umană căzută, alienată de Dumnezeu, prezentată în Biblie necesită 

ajutorul Duhului Sfânt în înţelegerea Scripturilor. 

In Matei 13:13-15 şi în Marcu 8:18, Isus vorbeşte despre cei care aud dar nu 

înţeleg, despre cei ce privesc dar nu văd.  Alte afirmaţii similare se găsesc în special în 

epistolele pauline: „Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, 

nici nu i-au mulţumit” (Rom. 1:21); „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să 

nu vada si urechi ca să nu audă” (Rom. 11:8-10); „A căror minte necredincioasă a orbit-o 

dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei” (2 Cor. 4:4). 

Omul firesc nu este doritor să accepte darurile şi înţelepciunea lui Dumnezeu, iar 

fără ajutorul Duhului Sfant nu este în stare să le înţeleagă (2 Cor. 2:14 "Dar omul firesc 

nu acceptă - dehomai lucrurile Duhului lui Dumnezeu”). De asemenea, în 1 Corinteni  

1:20-21 apostolul Pavel afirmă că „Lumea cu înţelepciunea ei n-a cunoscut pe 

Dumnezeu”, pentru că înţelepciunea lumească este „o nebunie înaintea lui Dumnezeu”(1 

Cor. 3:19). Numai Duhul cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu (1 Cor. 2:12) şi El ne învaţă să 

vorbim, „întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti”. 

                                                           
19 Ontologie --  Ramura a  filosofiei  care studiaza  trasaturile generale ale existentei . 
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Duhul Sfânt poate să „lumineze ochii inimii” (Efes. 1:18, aici este un participiu 

perfect, ceva a avut loc şi rămâne în vigoare). În 2 Cor. 3:16, apostolul Pavel vorbeşte 

despre îndepărtarea mahramei de pe minte astfel încât să poată fi privită slava lui 

Dumnezeu (v.18).                  

Noul Testament se referă la aceasta iluminare a omului în diferite alte moduri: ca 

a fi tăiat împrejurul inimii (Rom. 2:29), a fi umplut de înţelepciune şi pricepere spirituală 

(Col. 1:9; 1 Ioan 5:20). Aceasta este înţelepciunea tainică şi ţinută ascunsă (1 Cor. 1:24; 

2:7). Toate acestea se referă la lucrarea Duhului Sfânt asupra credincosului.  

Isus a promis venirea Duhului Sfânt (Ioan 14-16) care trebuia să îndeplinească 

anumite funcţii specifice: 

1. Sa-i înveţe pe credincioşi şi să le aducă aminte de ce  le-a spus Isus (14:26). 

2. Să-L mărturisească pe Isus, şi să dea putere ucenicilor să facă acelaşi lucru 

(15:26-27). 

3. Să dovedească lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihanirea şi judecata 

(16:18). 

4. Să-i călăuzească pe credincioşi în tot adevărul (Ioan 16:13-14). 

Duhul Sfant este numit şi Duh al adevărului (14:17) deoarece natura lui este 

adevărul. Astfel lucrarea Duhului Sfant implică elucidarea adevărului aducând credinţă şi 

convingere. În acest fel, învăţăturile referitoare la lucrarea Duhului Sfânt au fost valabile 

pentru ucenici şi sunt valabile şi pentru creştini astăzi. 

Apostolul Pavel afirma ca Evanghelia a fost propovaduită „nu numai cu vorbe, ci 

cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu mare îndrazneală” (1 Tes. 1:5), iar tesalonicenii au 

acceptat Cuvântul ca pe Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tes. 2:3, Efes. 3:14-19).  Deşi toate 

cuvintele Biblei sunt cuvintele lui Dumnezeu, totuşi acesată convingere se consolidează 

în inima omul numai când Duhul Sfânt vorbeşte în şi prin cuvintele Bibliei inimilor 

oferind siguranţa că într-adevăr Bibila este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.20 

 

Componente obiective si subiective ale autoritatii 

                                                           
20 Mărturisirea de Credinţă de la Westminster (1643 – 1646) „... convingerea şi cedrtitudinea noastră 

despre infailibilitatea adevărului şi autoritatea lui divină vine în urma lucrării lăuntrice pe care o face Duhul 

Sfânt care vorbeşte inimilor noastre în şi  prin Cuvânt (cap.1. paragraf 5). 
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Cuvantul obiectiv (Scriptura scrisă), împreună cu cuvântul subiectiv (iluminarea 

şi convingerea launtrică a Duhului Sfânt), constituie autoritatea pentru creştini. Bernard 

Ram a numit acesta tiparul autorităţii divine. 

Ortodoxia scolastică din sec. al XVII-lea a afirmat că autoritatea este Biblia 

singură. În acest fel, Biblia are o dimensiune obiectivă care aduce pe om automat în 

contact cu Dumnezeu. Aceasta este conceptia sacramentala despre Biblie. (La fel după 

cum "un măr zilnic îl ţine la distanţă pe doctor", tot aşa "un capitol zilnic îl ţine la 

distanţă pe diavol"). Pericolul este ca Biblia poate deveni cu fetiş, un obiect sacru căruia 

oamenii în excesul lor reverenţios să-i aducă închinare. 

Anumite grupuri charismatice consideră că Duhul Sfânt este autoritatea principală 

pentru creştin.  

Noi considerăm că pentru autoritate în adevăratul sens, este nevoie de ambii 

factori: Cuvântul scris interpretat corect este baza obiectivă a autorităţii, iar lucrarea 

launtrică de iluminare şi convingere este dimensiunea subiectivă. Ambii factori lucrează 

la maturizarea creştinului. 

In concepţia ortodoxă, conţinutul Bibliei este în mod obiectiv Cuvântul lui 

Dumnezeu. Neoortodoxul, aşa după cum afirmam anterior, consideră că Biblia devine 

Cuvântul lui Dumnezeu când are loc revelaţia sub formă de întâlnire. Cand revelaţia se 

sfârşeşte, Biblia devine din nou cuvântul oamenilor care au scris-o. Ceea ce au scris 

autorii reprezintă doar propria lor încercare de a relata cele experimentate de ei. 

Pentru evanghelici, Biblia are o semnificaţie obiectivă pe care ajungem să o 

înţelegem prin procesul iluminării, iar această iluminare trebuie să aibă un efect 

permanent. 
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11 oct. 2011 (PANA AICI) 

Conceptii cu privire la iluminare 

 

1. Conceptia lui Augustin (354-430). Augustin a fost cel mai mare teolog dintre 

părinţii latini şi unul dintre cei mai mari ai tuturor timpurilor. Influenţa sa a dominat 

crestinismul medieval în vest şi a furnizat cel mai puternic stimulent pentru Reformă. 

Pentru Augustin, iluminarea a făcut parte din procesul general de dobândire a 

cunoştintelor. Platon a învăţat că realitatea constă din Forme sau Idei pe care sufletul le 

cunoaste pentru că a fost în contact cu ele inainte să fi intrat în această lume a experienţei 

senzoriale. Augustin (întrucat nu accepta preexistenţa sufletului), credea că Dumnezeu 

imprimă în permanenţă aceste concepte asupra minţii. Fără o cunoastere a ideilor noi nu 

am fi capabili sa abstractizăm cele experimentate şi să formulăm vreo conceptie. 

Astfel Augustin afirma ca exista trei componente în procesul de dobândire a 

cunoaşterii: cel care cunoaşte, obiectul cunoaşterii şi mediul cunoaşterii. (Pentru auz 

mediul este aerul care conduce undele sonore; pentru vaz mediul este lumina). Pentru 

cunoaşterea Scripturii, mediul este Dumnezeu. Augustin, deşi a explicat procesul prin 

care dobândim cunoaşterea, el nu a făcut nicio diferenţă între cunoaşterea creştinului şi 

cea a necreştinului. 

Doua scurte observatii: 1) epistemologia lui Augustin nu este compatibilă cu 

antropologia lui potrivit căreia, omul este într-o stare de depravare totală (de o totală 

păcătoşenie); şi 2) el nu ia în considerare învăţătura biblică, ce afirmă că Duhul Sfânt 

înfăptuieşte o lucrare specială în relaţia cu credincioşii. 

2. Conceptia lui Daniel Fuller. El  s-a bazat în exclusivitate pe textul 1 Cor. 2:13-

14), şi mai ales pe propoziţia „omul firesc nu primeşte lucrurile lui Dumnezeu.” Fuller 

susţine că nu este vorba aici despre înţelegerea textului biblic, ci de acceptarea învăţăturii 

lui. Astfel problema omului firesc nu este că el nu înţelege ce spune Biblia, ci că el nu 

doreşte să-i urmeze învăţăturile. Aşadar, iluminarea este procesul prin care Duhul Sfânt 

înduplecă voinţa omului ca să accepte învăţăturile lui Dumnezeu. Deci Fuller, a tras 

concluzia neîntemeiată că păcatul a afectat grav voinţa omului însă nu şi raţiunea lui.  



 47 

Greseala lui Fuller este că îşi bazează punctul de vedere doar pe o singură 

porţiune din Scriptură afirmând că numai voinţa, nu şi raţiunea omului este afectată de 

păcat. Fuller afirmă despre necredincios că poate ajunge prin raţiune mai repede la 

înţelegerea textului biblic decât cel credincios care are idei preconcepute. Dar tocmai 

argumentul credinciosului îi stârneşte o preocupare mai serioasă despre Scripturi şi o 

dorinţă de a urma învăţăturile ei. Cel necredincios nu poate pricepe fără iluminarea 

Duhului Sfânt înţelesul Cuvântului. Conceptia lui Fuller că păcatul nu a afectat în mod 

serios raţiunea omului, ci numai voinţa lui, nu poate rămâne în picioare. 

3. Conceptia lui Jean Calvin. El a crezut în depravarea totală a omului (întreaga 

natură umana, inclusiv raţiunea, a fost afectată de cădere). Omul în starea lui naturală nu 

este capabil să recunoască adevărul divin şi să răspundă la el. Insă, atunci când are loc 

regenerarea, "ochelarii credinţei" îmbunătăţesc mult vederea spirituală a omului 

respectiv. Totuşi, chiar şi după regenerare mai este încă nevoie de o permanentă 

dezvoltare progresivă pe care o numim sfinţire. In plus, Duhul Sfânt lucrează în interiorul 

vieţii credinciosului mărturisind despre adevăr şi contracarând efectele păcatului astfel 

încât să poată fi văzut înţelesul inerent al Bibliei. Aceasta concepţie cu privire la 

iluminare pare să se armonizeze cel mai bine cu învăţăturile Bibliei. 

Aşadar, pentru înţelegerea adevărului biblic trebuie folosite cele mai bune metode 

şi informaţii (până şi Calvin cu puternicul său accent pus pe mărturia launtrică a Duhului 

Sfânt, în comentariile lui a folosit tot ce era mai bun în erudiţia clasică, pentru a întelege 

cat mai clar semnificaţia Bibliei), însă împreună cu o rugaciune continuă pentru ca Duhul 

Sfânt să lucreze prin aceste mijloace. 

 

Tradiţie şi autoritate 

 

Tradiţia reprezintă un mănunchi de învăţături orale, cu caracter creştin, formulate 

de către părinţii bisericii şi care s-au transmis de-a lungul istoriei. Ea reflectă dorinţa 

bisericii de a citi Scriptura ţinând cont de modul în care a fost interpretată în trecut. 

Înţeleasă corect, tradiţia nu este o sursă alternativă a revelaţiei, pe lângă Scriptură, ci un 
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anumit mod de înţelegere a Scripturii.21 Tradiţia a fost înţeleasă de către Reformatori ca o 

istorie a interpretării Sfintelor Scripturi şi a încercării de înţelegere a acesteia, o reflectare 

istorică şi comunitară a bisericii asupra Scripturii, şi nu ca o sursă a revelaţiei pe lângă 

Scripturi. 

În privinţa tradiţiei părerile au fost foarte diverse.  

Pentru anumite grupuri de creştini, în special pentru aparţinătorii bisericilor 

istorice, revelaţia a continuat în cursul istoriei Bisericii fiind transmisă apoi de către 

Părinţii Bisericii, iar opiniile lor au o greutate considerabila;  Părinţii Bisericii merită un 

respect considerabil, cel puţin pentru că au fost mai aproape de revelaţia iniţială (si, prin 

urmare, au fost capabili sa o înţeleagă mai bine şi să o explice mai bine decât putem s-o 

facem noi). Unele grupuri, mai ales bisericile independente, repudiază în mod făţiş orice 

folosire a tradiţiei, evitând-o în favoarea unei încrederi totale în Scriptură. 

Poziţia corecta este că tradiţia ne poate ajuta într-o măsură să înţelegem modul în 

care Scriptura a fost receptată şi interpretată în cadrul Bisericii. Astfel că aceste scrieri 

trebuie privite ca nişte comentarii asupra textului, nu ca textul biblic în sine. Ori de câte 

ori o tradiţie (indiferent ca este o învăţătura străveche sau cea a unui recunoscut lider de 

astăzi), intră în conflict cu semnificaţia Bibliei, tradiţia trebuie să facă loc Scripturii. 

 Crez şi Mărturisire de credinţă 

 Tremenul Crez este traducerea latinescului credo („eu cred”) şi se referă la primul 

cuvânt cu care începe Crezul creştin. Crezul este afirmaţia de credinţă care cuprinde 

punctele principale ale credinţei creştine. Mărturisirea sau Confesiunea de credinţă 

(Confesiunea Augsburg – este mărturisirea de credinţă a bisericii luterane, Confesiunea 

Westminster – este mărturisirea de credinţă a bisericii reformate), aparţine unei 

denominaţii aparte şi cuprinde crezul specific al acelei denominaţii. Astfel, Crezul   a 

ajuns să fie recunoascut ca o afirmaţie concisă, universal acceptată de de întreg  

creştinism, iar Confesiunea sau Mărturisirea de credinţă aparţine şi defineşte o 

denominaţie creştină specifică.  

                                                           
21 Alister McGrath, Doctrina Creştină, p.35. 
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Crezul Apostolic, numit şi Crezul Creştin, este cel mai cunoscut Crez şi cuprinde 

trei secţiuni majore: despre Dumnezeu, despre Isus Hristos şi despre Duhul Sfânt. De 

asemenea, cuprinde articole despre biserică, judecata viitoare şi înviere. 

Crezul Niceo-Constantinopolitan este o versiune mai cuprinzătoare a Crezului şi 

include articole referitoare la persoana lui Hristos şi la lucrarea Duhului Sfânt. De 

asemenea aici apare formularea “Dumnezeu din Dumnezeu adevărat.” 

 

Autoritatea istorică şi cea normativă 

In măsura în care Biblia ne relatează ce s-a întâmplat în vremurile biblice şi ce li 

s-a poruncit oamenilor din acele vremuri, ea are autoritate pe plan istoric. Autoritatea 

normativă are de-a face cu ceea ce a fost şi este valabil pentru credincioşi de-a lungul 

vremurilor. 

 

 

 

 

 

Doctrina despre creaţie 

 

 Prin creaţia ex nihilo (din nimic) înţelegem acea lucrare a lui Dumnezeu  prin care  

a adus în fiinţă, fără folosirea vreunor materiale preexistente, tot ce exista. 

 

Motive pentru studierea doctrinei despre creaţie 

 

1. Biblia acordă subiectului creaţiei o atenţie deosebită. 

Cu acest subiect se deschide prima carte a Bibliei (Genesa 1:1), subiectul creaţiei  

apare şi la începutul Evangheliei lui Ioan: “toate lucrurile au fost făcute prin El – prin 

Cuvânt – şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:1-3). În capitolul 

credinţei (Evrei 11) se afirmă că “prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin 
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Cuvântul lui Dumnezeu”, iar în Apocalipsa, cei douazeci şi patru de bătrâni îl laudă pe 

Dumnezeu cel Atotputernic şi pentru faptul că El este Creatorul (Apocalipsa 4:11). 

2. Doctrina despre creaţie a făcut parte din Crezul Bisericii. Primul articol al 

Crezului apostolic spune: “Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Ziditorul cerurilor şi al 

Pământului”. Deşi această afirmaţie nu poate fi găsită în prima variantă a Crezului şi a 

fost adaugată mai târziu, totuşi se subînţelege că era destul de importantă pentru a apărea 

aici. 

3. Doctrina despre creaţie constituie punctul de plecare în înţelegerea altor 

doctrine biblice.  Dacă Dumnezeu a creat Universul, nu înseamnă că acesta ar fi rău, mai 

mult chiar, o examinare atentă a Universului ne spune anumite lucruri despre Dumnezeu. 

Omul nu este un produs al hazardului, ci o creatură minunată a lui Dumnezeu. 

4. Doctrina despre creaţie ajută la delimitarea creştinismului de alte religii şi 

concepţii despre lume şi viaţă. 

5. Studiul doctrinei despre creaţie poate fi un potential punct de dialog  între 

creştini şi naturalişti. 

 

 

 

 

Elemente ale învăţăturii biblice cu privire la creaţie 

 

1. Creaţia ex nihilo (Genesa 1:1; Psalmul 33:6,9).   

Dumnezeu a creat fără a folosi anumite materiale preexistente, aceasta a fost o crere 

nemijlocită sau directă. Ulterior, a existat şi o creaţie mijlocită sau derivată, de dezvoltare 

şi modelare a ceea ce fusese adus iniţial la existenţă. 

Verbul ebraic „a crea” este bara  (beri’ah – creaţie). In textele poetice apar şi alţi 

termeni precum asah – a face (Is.41:20; 43:7) sau iaţar – a forma (Is.43:1; Amos 4:13).  

 Ideea creaţiei “ex nihilo” (lat. „din nimic”) poate fi găsită în câteva pasaje din 

Noul Testament: “de la început” (Matei 9:4, 8); “de la începutul zidirii” (2 Petru 3:4); “de 

la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu” (Marcu 13:19);”de la facerea lumii” 
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(Romani 1:20); “la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul” (Evrei 1:10) sau 

“începutul zidirii lui Dumnezeu” ( Apocalipsa 3:14). 

 Verbul echivalent din limba greacă (gr. ctizo), este actul preponderent intelectual 

şi transmite ideea de originare a creaţiei din nimic, este  actul voliţional prin intermediul 

căruia ceva vine în fiinţă. 

 In Noul Testament apar exprimări clare ale creării din nimic. Astfel Dumnezeu, 

“cheamă lucrurile care nu sunt” (Romani 4:17); El a spus “să lumineze lumina în 

întuneric” (2 Cor. 4:6); “tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se vad” (Evrei 11:3). 

 Teologia procesului sustine o doctrina a creatiei din haos, subliniind că Dumnezeu 

crează în mod continuu. 

2. Natura atotcuprinzatoare a creaţiei. 

In prima  afirmatie din Genesa “La început Dumnezeu a creat cerurile şi 

pământul”, nu se intenţionează ca prin expresia “cerurile şi pământul” să se desemneze 

doar aceste două lucruri. „Cerurile şi pământul” este un idiom, un termen general, ce se 

referă la tot ce există. Această dimensiune universală a lucrării creatoare este afirmată şi 

de întrebuinţarea termenului toate lucrurile (gr. ta panta) în texte biblice precum Efes. 

3:9; Colos 1:16; Apoc. 4:11.  

Alte enumerari ale diverselor părţi ale creaţiei arată că această creaţie cuprinde 

totul (Apoc. 10:6; F.A. 4:24; 14:15; 17:24, Apoc. 5:13; Ioan 1:3). 

Astfel învăţătura biblică nu admite dualismul, adică faptul că Dumnezeu a creat 

partea bună a Universului, iar Diavolul a creat partea rea din Univers. 

 3. Creatia ca lucrare a Dumnezeului triunic. In Vechiul Testament multe referiri 

la actul creator sunt atribuite lui Dumnezeu, deoarece distinctiile personale ale Trinităţii 

nu erau pe deplin revelate (Gen.1:1; Ps. 96:5; Is. 37:16, 44:24; Ier. 10:11-12). In Noul 

Testament găsim însă o diferenţiere (1 Cor. 8:6), aici Pavel discutând problema cărnii 

oferite idolilor, subliniează că adevăratul Dumnezeu este în contrast cu falşii idoli. In text 

Tatal are rolul proeminent iar Fiul este agentul existenţei tuturor lucrurilor (Ioan 1:3; 

Evrei 1:10). 

 Alte texte sugerează că Duhul lui Dumnezeu a fost activ la crearea lumii (Gen 

1:2; Iov 26:13, 33:4; Ps. 104:30; Isaia 40:12-13). Totuşi în câteva din aceste cazuri este 
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dificil de determinat dacă referirea este la Duhul Sfânt sau la faptul că Dumnezeu 

lucrează cu ajutorul suflării Lui,  (ruah) poate fi folosit in ambele cazuri.  

4.  Scopul creatiei este în primul rând gloria lui Dumnezeu. Creaţia neînsufleţită 

face acest lucru în mod mecanic supunandu-se legilor naturale ce guvernează Universul 

fizic. Creaţia însufletita îl face în mod instinctiv, răspunzând la impulsurile lăuntrice. 

Numai omul este capabil să asculte de Dumnezeu în mod conştient şi de bună voie 

glorificându-L astfel pe Dumnezeu în mod deplin. 

 Dumnezeu a fost implicat şi în “crearea ulterioară” a anumitor lucruri. Prin 

crearea ulterioara înţelegem acţiunea lui Dumnezeu de a crea folosind materiale 

existente. Astfel omul a fost creat din ţărână pământului (Gen. 2:7) iar Eva a fost 

modelată din coasta lui Adam (Gen. 2:21), aceaesta este parte a creaţiei ulterioare.  De 

asemenea, Dumnezeu a poruncit “să dea apele naştere la peşti” (Gen. 1:20); şi “să dea 

pământul vieţuitoare” (Gen. 1:24). Astfel că în activitatea lui ulterioara, Dumnezeu a 

modelat totul din atomii pe care îi crease. 

 Creaţionismul fiat, este învăţătura care susţine că Dumnezeu a creat Universul, 

fără folosirea materialelor existenete, ci doar prin puterea cuvântului Său, “Să fie.” Atât 

Dumnezeu Tatăl cât şi Fiul şi Duhul Sfânt au fost implicaţi în creaţie (Gen. 1:2; 

Ps.33:6,9; 148:5; Ioan 1:1-3; Col. 1:15-16; Evrei 1:2; 11:3) 

  

 

J.I. Packer, subliniind doctrina creaţiei a atras atenţia asupra câtorva elemente de 

ordin practic privind acest subiect. Iată câteva principii sublimate de Packer: 

1. Actul creaţiei este o taină pentru noi, omul nu ar putea crea ceva ex nihilo. 

A afirma creaţia fiat înseamnă a mărturisi o taină, nu a o explica. 

2. Spaţiul şi timpul sunt dimensiuni ale ordinii creaţiei. Dumnezeu nu este 

cuprins şi nici nu este legat de timp şi spaţiu. 

3. Lumea nu este creată pentru sine, şi nici nu se susţine prin sine. Dumnezeu 

nu are nevoie să fie susţinut pentru a exista, iar stabilitatea Universului 

depinde de susţinerea constată a lui Dumnezeu (Col. 1:17; Evrei 1:3), fără 

această susţinere orice fiinţă ar înceta să existe (Fapte. 17:25,28). 
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4. Lumea creată rămâne deschisă la puterea creatoare a lui Dumnezeu 

(miracole, regenerare, procreere), iar El merită să fie slăvit pentru creaţia 

Sa (Ps. 104). El este vrednic de încredere, ca un adevărat Domn suveran, 

care a făcut un plan veşnic, cuprinzând toate evenimentele şi destinele fără 

excepţie; cu puterea sa creatoare, El a realizat răscumpărarea, şi 

regenerarea creştinilor. Recunoscând în fiecare moment dependenţa de El, 

se cade să trăim o viaţă de devoţiune, de consacrare, recunoştinţă şi 

loialitate faţă de El.          

 

Semnificaţia teologică a doctrinei despre creaţie 

 

1. Dumnezeu: realitatea ultimă. Doctrina despre creatie stabileste in mod evident 

ca tot ceea ce nu este Dumnezeu si-a derivat existenta de la El. Nu mai este o alta 

realitate ultima in afara lui Dumnezeu. 

2. Dumnezeu. adevăratul Creator. Actul initial al creatiei divine este unic. El este 

singurul care a creat “ex nihilo”, El nu este legat sau dependent de nimic din afara Lui. 

Singurele Lui limitari sunt cele ale naturii Lui si ale alegerilor facute de El. 

3. Aspecte pozitrive ale lumii materiale. Aceasta doctrina arata ca nimic din ceea 

ce este facut nu este rau in mod intrinsec. Totul a venit de la Dumnezeu, si naratiunea 

creatiei spune de cinci ori ca El a vazut ca cele create erau bune (v. 10, 12, 18, 21, 25), iar 

dupa ce L-a creat pe om, Dumnezeu a gasit toate lucrurile foarte bune (v. 31). 

 Platon a invatat ca Ideile sau Formele sunt cele reale, iar obiectele perceptibile 

sunt doar umbrele Formelor, deci nu sunt reale. In cadrul neoplatonismului a aparut si o 

distinctie morala, astfel ca domeniul material sau observabil era considerat rau, iar cel 

spiritual sau invizibil era considerat bun. 

4. Responsabilitatea personală. Doctrina creatiei subliniaza si responsabilitatea 

omului privind actiunile sale. Acesta nu-si poate justifica comportamentul rau prin a da 

vina pe raul din lumea materiala. 

5. Valoarea întrupării lui Hrisotos. Aceasta doctrina împiedică de asemenea 

deprecierea întruparii lui Hristos. Daca materia ar fi fost intrinsec rea, atunci Hristos n-ar 
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fi luat un trup material. Conform  concepţiei dochetiştilor, Hristos doar “părea” să posede 

un trup omenesc şi nu că El cu adevărat avea un trup ca orice om. 

6. Obstacol în calea ascetismului. Doctrina despre creaţie ne împiedică să pledam 

în favoarea ascetismului cu accentul pe meditaţie şi abstinenţă. Mântuirea şi 

spiritualitatea pot fi găsite nu printr-o evadare din domeniul material, ci prin sfinţirea 

acestuia. 

7. Baza pentru acceptarea semenilor. Exista o afinitate între diversele părti ale 

creaţiei deoarece totul derivă de la acelaşi Creator. Astfel trebuie să existe armonie între 

oameni. Isus a aratat că Dumnezeu iubeşte şi poartă de grijă întregii Lui creaţii (Matei 

6:26-30). 

8. Creaţia distinctă de Creator. Doctrina despre creaţie exclude afirmaţia că lumea 

este o emanaţie a  lui Dumnezeu. Rezultatul acceptarii ideii ca lumea este o scurgere din 

natura lui Dumnezeu duce la panteism: “Dumnezeu este totul, si totul este Dumnezeu”. 

Omul este o creatură, fiinţă care nu poate vreodata fi egala lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, 

are un statut unic, astfel ca numai  Lui trebuie să i se aducă închinare (Exod 20:2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Relatia dintre ştiinta si teologie 

 

 Tensiunea dintre teologie si stiinta se pare ca a debutat in domeniul astronomiei 

cand conceptia geocentrica, conform căreia pământul s-ar afla în centrul Universului iar 

in jurul lui s-ar învârti Soarele si ceilalti astri, a fost pusa sub semnul întrebarii. Apoi 

conflictul s-a mutat in domeniul geologiei (varsta pamantului), biologiei (problema 

evolutiei) si antropologiei (originea omului). 

 In prezent, conflictul se da in jurul unor subiecte precum sunt: libertatea contra 

determinismului si bunatatea sau depravarea naturii umane. 
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 Langdon Gilkey afirma ca tensiunea dintre stiinţă şi teologie a fost rezolvată, 

deoarece teologia crestina nu-si propune sa ne spuna cum a venit Universul in fiinta; si 

autoritatea Bibliei se limiteaza strict la domeniul religiei;  scopul ei este sa ne aduca într-

o relatie corecta cu Dumnezeu. 

 Cele doua puncte in care teologia şi ştiinta sunt în conflict  vizeaza: 1) vârsta 

Universului si 2) dezvoltarea creaţiei. Pentru determinarea vârstei pământului unii teologi 

au pornit de la afirmatia biblica conform careia Dumnezeu a creat pamantul în şase zile 

(cuvantul ebraic yom  presupune ca aceste zile erau intervale de timp de douazeci si patru 

de ore). Astfel cumuland genealogiile biblice, arhiepiscopul James Usher a ajuns la anul 

4004 î. d. Hr. pentru data creatiei. Deci, conform lui Usher, creatia nu are o varsta mai 

mare de aproximativ  sase mii de ani. Dar o data cu aparitia geologiei ca stiinta si 

maturizarea acesteia in sec. al  XIX-lea vârsta Pămantului a fost datata la cinci miliarde 

sau mai multi ani. 

 

Diverse incercari de reconciliere a materialului biblic cu varsta aparenta a Pamantului. 

 

 1.Teoria hiatului (a prapastiei), sustine ca a existat o creatie initiala a Pamantului 

cu miliarde de ani in urma (cf. Gen. 1:1), dar a avut loc o catastrofa (caderea lui Lucifer) 

si creatia a devenit pustie si lipsita de forma (1:2). Prin urmare, in urma cu cateva mii de 

ani Dumnezeu a creat din nou Pamantul intr-un rastimp de sase zile, populandu-l cu toate 

speciile (Gen. 1:3-27). Existenta fosilelor si varsta aparenta a Pamantului sunt puse pe 

seama primei creartii. 

 2.Teoria potopului considera ca vechimea Pamantului este doar de cateva mii de 

ani. Potopul din timpul lui Noe a format valuri enorme cu o viteza de mii de kilometri pe 

ora. Sub presiunea acestora, diverse forme de viata au fost depuse in malul care s-a 

solidificat transformandu-se in roca. Astfel s-a realizat intr-o perioada relativ scurta de 

timp ceea ce geologii cred ca ar necesita in mod obisnuit miliarde de ani. 

 3.Teoria vârstei ideale sustine ca Dumnezeu a creat lumea într-o perioada de sase 

zile, cu relativ putin timp in urma, insa El a facut-o in asa fel încât sa para ca si acum ar 

avea miliarde de ani. Astfel ca Dumnezeu a creat copacii maturi, animalele dezvoltate (nu 
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doar pui), pe Adam ca om (si nu ca bebelus) avand astfel o varsta aparenta sau ideala, 

mult mai mare decat varsta reala. 

 4.Teoria zi-era afirmă că deşi termenul ebraic yom  sugerează de cele mai multe 

ori o perioada de douazeci si patru de ore, poate însemna şi epoca sau perioade  lungi de 

timp. Astfel, Dumnezeu a creat lumea într-o serie de acte care s-au întins pe lungi 

perioade de timp. Mărturiile geologice si ale fosilelor corespund ordinii actelor Lui 

creatoare. 

 5.Teoria zi-imagine (sau a aranjamentului literar) consideră ca zilele creatiei sunt 

mai degraba o problema de structurare logica decât de ordine cronologica. Fie că 

revelaţia lui Dumnezeu despre creatie a venit la Moise printr-o serie de şase tablouri, fie 

ca autorul si-a grupat materialul dupa o ordine logica obtinand astfel sase perioade 

distincte. Relatarea este realizata in doua grupe de cate trei: din prima zi pana in a treia zi, 

si din a patra zi pana in a sasea. Pot fi observate paralele intre prima si a patra, a doua si a 

cincea, a treia si a sasea zi a creatiei. 

 Millard Erickson afirma ca teoria zi-era se potriveste cel mai bine cu investigatiile 

geologice însă, sugerează ca este contraindicat sa fim prea dogmatici în privinta acestui 

subiect. 

  

 Dezvoltarea in cadrul creatiei 

 1. Teoria evolutiei, sugerata de Lucretiu in sec. I d. Hr., sustine ca nu a avut 

loc nici o interventie divina directa a lui Dumnezeu asupra formelor de viata. Acestea au 

evoluat de la forme simple la altele tot mai complexe pe baza selectiei naturale. Cel care 

a dezvoltat acest punct de vedere a fost Charles Darwin in 1859.  

 2. Teoria creationismului fiat afirma ca Dumnezeu printr-un act direct a adus 

in fiinta spontan tot ceea ce exista.  

 3. Evolutionismul deist afirmă că Dumnezeu a programat si a demarat 

procesul evolutiei apoi s-a retras, permitand ca evolutia sa-si urmeze procesul. 

 4. Evolutionismul teist susţine că Dumnezeu a creat in mod special natura 

spirituala a lui Adam iar natura fizica a lui a fost un produs al procesului de evolutie. 

 5. Creationismul progresiv afirmă că în mai multe momente din timp 

Dumnezeu a creat “de novo” (ceva nou), iar intre aceste acte creatoare speciale, 
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dezvoltarea a avut loc prin intermediul evolutiei. De exemplu, Dumnezeu a creat primul 

membru din familia felinelor, iar din el au aparut leii, tigrii, leoparzii precum si 

obisnuitele pisicute. 

 

Implicatii ale doctrinei despre creatie. 

 

1. Fiecare parte a creatiei are importanta deoarece a fost adusa la existenta de 

catre Dumnezeu. Omului ii revine sarcina s-o guverneze, s-o administreze corespunzator 

si s-o protejeze. 

2. Investigarea stiintifica a creatiei este justificata, deoarece se poate observa 

ordinea si etapele in lucrarea lui Dumnezeu. 

3. Dumnezeu este singurul vesnic si merita inchinarea oamenilor, mai intai pentru 

ceea ce este El, iar apoi pentru ceea ce a realizat. 

 

Relatia lui Dumnezeu cu creatia Sa  

 

 Biblia invata ca Dumnezeu este distinct de creatia Sa.  

 Dumnezeu, asa cum este prezentat in Biblie, nu este o divinitate abstracta, 

indepartata din creatie, ce manifesta lipsa de interes fata de creatia Sa. Biblia este 

istorisirea implicatiei lui Dumnezeu in lumea creata de El si in mod deosebit in viata 

oamenilor. Iov afirma ca chiar si animalele si plantele depind de El: “El tine in mana 

sufletul a tot ce traieste, suflarea oricarui trup omenesc” (Iov 12:10). 

 In Noul Testament, Pavel afirma ca “Dumnezeu  da tuturor viata, suflarea si toate 

lucrurile” si ca “in El avem viata, miscarea si fiinta” (F.A. 17:25, 28). In Hristos toate 

lucrurile se tin impreuna (Colos. 1:17) si “El tine toate lucrurile cu Cuvantul puterii Lui” 

(Evrei 1:3). 

 Faptul ca creatia este distincta de Dumnezeu si totusi dependenta de El, ca 

Dumnezeu este deasupra creatiei si in acelasi timp implicat in aceasta, poate fi 

reprezentat in felul urmator (fig. 1). El este transcendent si imanent. 

 

Fig.1 
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 Materialismul, cea mai comuna filosofie a necredinciosilor care neaga existenta 

lui Dumnezeu, afirma doar existenta Universului material (fig.2). 

 

Fig.2 

 

 

 

 

 Panteismul - totul, fiecare) - tot Universul este Dumnezeu sau parte din 

Dumnezeu ( (fig.3). Implicatii ale acestei pozitii sunt ca Dumnezeu nu are personalitate 

distincta, El este schimbator (deoarece Universul trece prin schimbari), El nu este sfant 

deoarece raul exista in Univers. Panteismul distruge si importanta personalitatii umane 

din moment ce totul este Dumnezeu, atunci scopul omului este sa se uneasca cat mai mult 

cu Universul pierzandu-si astfel identitatea proprie (fig.3). 

 

Fig.3 

 

 

 

 

Dualismul sustine ca atat Dumnezeu cat si Universul au existat din vesnicie. 

Astfel aceste doua sunt ultimele forte existente (fig. 4). Problema cu  aceasta pozitie este 

existenta unui conflict vesnic între Dumnezeu si aspectele raului din Universul material. 

Nu putem şti sigur cine va invinge in cele din urma. 
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 Aceasta filosofie neaga stapanirea lui Dumnezeu asupra creatiei si faptul ca El 

este autorul acesteia, neaga sfintenia si transcendenta lui Dumnezeu (fig. 4). 

 

 

 

 

Fig.4 

 

 

 

 

 

Deismul afirma ca Dumnezeu nu este implicat in creatie in mod direct (fig. 5). 

Astfel se afirma ca Dumnezeu a creat Universul si este mai mare decat acesta. El este 

vazut ca un ceasornicar ce a realizat un ceas, l-a pornit  iar apoi l-a lasat sa mearga singur. 

 Prin aceasta pozitie se neaga aproape întreaga istorie a Bibliei, care, de fapt, este 

istoria implicarii lui Dumnezeu în lume(fig. 5). 

 

Fig.5 

 

 

 

 

 

 

 Comentand cele doua concepte (imanenta si transcendenta lui Dumnezeu) 

Hildebert de Lovardin spunea: “Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, sub toate 

lucrurile; in afara tuturor ; inlauntru, dar nu inclus; in afara , dar nu exclus; deasupra dar 

nu ridicat; dedesubt, dar nu coborat; intru totul deasupra conducand; intru totul dedesubt, 

sustinand; intru totul inlauntru umpland.”22 

                                                           
22 Alfred A. Knopf, H.L.Mecken, A New Dictionary of Questions, New York, 1942, p.462. 
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Imanenţa şi transcendenţa divină 

 

 Imanenţa şi transcendenţa se referă la relaţia lui Dumnezeu cu lumea creată, la 

gradul în care El este activ şi prezent în Univers (imanenţa), în contrast cu absenţa şi 

distanţarea Lui de Univers (transcendenţa). El nu este parte a creatiei, deoarece El a 

facut-o si o guverneaza. Termenul folosit pentru a arata ca Dumnezeu este mai mare 

decat creatia si ca este deasupra creatiei si independent de aceasta, este transcendenta. In 

acelasi timp El este implicat in creatie, deoarece creaţia este continuu dependenta de El, 

termenul folosit este imanenta, însemnând “rămânând în” creaţie. Transcendenta si 

imanenta lui Dumnezeu sunt afirmate, ambele, intr-un singur verset cand Pavel spune 

despre El ca “este mai presus de toti, lucreaza prin toti si este in toti” (Efes. 4:6). 

 Acolo unde se accentuează foarte mult imanenţa, se pierde ideea unui Dumnezeu 

personal (El devine difuz în creaţie), iar acolo unde se insistă prea mult asupra 

transcendenţei, se pierde ideea de Dumnezeu activ. 

 Imanenţa şi transcendenţa nu ar trebui considerate atribute ale lui Dumnezeu, ci 

mai degrabă ar trebui considerate nişte indicii ale modului în care se raportează El la 

lume. 

 

 

1. Imanenţa divină 

Prin imanenţă se înţelege prezenţa şi activitatea lui Dumnezeu în natură, în natura 

umană şi în istorie (Ier. 23:24; Fapte 17:27,28). 

Suflarea lui Dumnezeu îl susţine pe om (Iov 27:3; 33:4; 34:14,15), natura este 

dependentă de Cel Atotputernic (Ps. 104:29-30), tot ce se întâmplă în natură este sub 

controlul Lui (Mat. 5:45; 6:25-30; 10:29-30), natura nu are un statut independent faţă de 

Dumnezeu. Imanenţa însă nu trebuie confundată cu panteismul, conform căruia “totul 

este Dumnezeu”. 
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Teologii liberali afirmau că nu există un domeniu supranatural înafara celui 

natural, Dumnezeu este înlăuntrul naturii mai degrabă decît în afara ei. Dumnezeu 

lucrează prin intermediul proceselor naturale şi nu prin minuni. Potrivit liberalului, nimic 

nu este secular, întrucât Dumnezeu este la lucru pretutindeni şi prin tot ceea ce se 

întâmplă, iar evoluţia nu exclude activitatea divină, ci o presupune. Revelaţia este orice 

prilej de întrezărire conştientă a lucrurilor, iar Biblia nu este diferită din punct de vedere 

calitativ de alte lucrări din domeniul literaturii religioase. Liberalii afirmă că natura 

umană Îl conţine pe Dumnezeu şi nu este nevoie de vreo transformare radicală a acesteia, 

ci de alimentarea idealurilor şi a aspiraţiilor. Întreaga lume poate fi încreştinată prin 

transformarea structurilor societăţii. Isus, afirmă liberalii, a fost diferit de noi doar prin 

grad, adică a fost omul cu cea mai mare conştienţă de Dumnezeu. 

Pentru Paul Tillich, Dumnezeu nu este o fiinţă, ci El este temelia fiinţei. 

Dumnezeu nu este cineva cu care poţi avea o revelaţie personală, Îl poţi cunoaşte doar în 

relaţie cu alte fiinţe. Tillich nu se ruga, doar medita, el limita fiinţa lui Dumnezeu la 

existenţa tuturor celorlalte fiinţe. 

Teologia morţii lui Dumnezeu, destul de răspândită în secolul XX, a afirmat că 

Dumnezeu a existat odată în mod transcendent, dar în decursul unei lungi perioade de 

timp El a renunţat la acest statut şi a devenit imanent în natură şi în rasa umană. Printr-o 

serie de etape El a ajuns să se identifice cu omul. Acest proces a fost încheiat în persoana 

lui Isus, iar când Isus a murit, a început un proces de difuziune a naturii divine, astfel El 

se găseşte acum pretutindeni în umanitate (Mat. 25:31-40). Odată cu difuziunea naturii 

divine, frontiera dintre sacru şi secular a dispărut. 

 

Implicaţiile imanenţei 

A. Dumnezeu nu este limitat la a lucra direct pentru realizarea scopurilor Sale. 

Dumnezeu vindecă şi pe calea tratamentului, nu numai prin minuni. 

B. Doctrina despre imanenţa lui Dumnezeu are implicaţii ecologice; natura 

trebuie păstrată pentru că Dumnezeu este prezent acolo, din acelaşi motiv şi 

omul trebuie respectat. 

C. Putem învăţa anumite lucruri despre Dumnezeu din creaţia Lui. Observând 

universul creat, putem deduce câte ceva despre Dumnezeu. 
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D. Există câteva puncte în care Evanghelia poate stabili un contact cu cel 

necredincios. Evanghelia are ca scop găsirea acelor puncte şi direcţionarea 

mesajului spre ele. 

 

2. Transcendenţa divină 

Prin transcendenţă înţelegem că Dumnezeu este separat de natură, de umanitate, şi 

este independent de ele. 

Acest concept este o temă specifică în cartea lui Isaia (55:8,9; 6:1-5; 57:15). 

Faptul că Dumnezeu transcende omenirea trebuie văzut nu numai prin prisma măreţiei 

Lui, a puterii şi a cunoaşterii Lui, ci şi prin prisma bunătăţii Lui, a sfinţeniei şi purităţii 

Lui (Ps. 113:5-6; 123:1; Ioan 8:23).  

 

 

Modele de transcendenţă 

A. Modelul tradiţional.  

Ideea biblică de transcendenţă se bazează în mare parte pe imagistica spaţială. 

Dumnezeu este descris ca fiind “foarte înalt”, “deasupra”. Erickson afirmă că problema 

situării în spaţiu nu I se aplică lui Dumnezeu, deoarece El nu este o fiinţă materială şi prin 

urmare nu are coordonate spaţiale care să-I precizeze locul şi extinderea. El este duh şi nu 

un obiect. În vremurile biblice era normal să se creadă ca superioritatea lui Dumnezeu să 

fie exprimată în termeni de înălţime, deoarece nu se realizase nici un zbor în spaţiu, şi se 

presupunea că toate corpurile cereşti sunt deasupra Pământului care este o suprafaţă 

plană. 

B. Modelul lui Karl Barth 

El a vorbit despre Dumnezeul Necunoscut, aflat cu mult deasupra tuturor 

divinităţilor din zilele lui Pavel şi a celor create de gândirea modernă. Dumnezeu nu este 

divinizarea unei trăsături a omului, sau natura umană la superlativ, ci El este separat de 

om printr-o infinită diferenţă calitativă. În om nu există nici o scânteie de afinitate cu 

divinul, nici o abilitate de a produce revelaţia divină. El nu este implicat în natură şi nici 

condiţionat de ea. El este ascuns. El nu poate fi descoperit prin strădania omului, 

revelaţia vine numai în urma iniţiativei proprii a lui Dumnezeu. După părerea unor 
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teologi, inclusiv cea de mai târziu a lui Barth, concepţia iniţială a lui despre transcendenţă 

a fost extremistă. 

C. Modelul nonspaţial al lui Soren Kierkegaard 

Două modalităţi au fost propuse de Kierkegaard, sub denumirea de diferenţă 

calitativă şi diferenţă dimensională. Prin diferenţa calitativă se înţelege că diferenţa 

dintre Dumnezeu şi om nu este numai una de grad, cei doi sunt de genuri fundamental 

diferite. Astfel că Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin selectarea şi amplificarea celor 

mai înalte şi mai bune elemente din om. Fiind diferit calitativ de om, Dumnezeu nu poate 

fi extrapolat din ideile pe care le are omul, şi nici din calităţile personalităţii lui. Nici un 

fel de acumulare cantitativă nu poate avea drept rezultat obţinerea unei noi calităţi. Dar 

dacă am considera ca Soren Kierkegaard, că noţiunea despre diferenţă calitativă dintre 

Dumnezeu şi om este de domeniul infinitului, religia şi teologia ar fi imposibile. 

În ce priveşte diferenţa dimensională, nu numai că Dumnezeu atunci când este 

măsurat în tremenii dimensiunilor umane este infinit, dar El este şi într-o dimensiune cu 

totul diferită. Această dimensiune nu se referă la anumite coordonate spaţiale diferite, ci 

la o diferenţă calitativă. De exemplu, sunetul reprezintă o dimensiune diferită faţă de 

imagine.  

Conceptul de diferenţă dimensională ne dă posibilitatea să ne gândim la 

transcendenţă şi la imanenţă împreună. Dumnezeu se află în acelaşi loc în care suntem 

noi, însă cu toate acestea El nu ne este accesibil într-un mod obişnuit, deoarece El este 

într-o dimensiune diferită (ex. undele radio dintr-o cameră pot fi interceptate doar printr-

un aparat radio, şi nu în mod direct de către urechea omenească). În mod asemănător 

prezenţa şi influenţa lui Dumnezeu se află pretutindeni. Cu toate acestea, întrucât se află 

într-o sferă de realităţi spirituale, noi nu putem ajunge la El printr-o deplasare geografică. 

Este nevoie de o schimbare a stării, schimbare care implică trecerea în veşnicie. Deci, 

Dumnezeu poate fi foarte aproape şi totuşi foarte departe în acelaşi timp (Ier. 23:23; Efes. 

4:6). 

D. Transcendenţa eshatologică 

Este o orientare teologică recentă care afirmă că transcendenţa lui Dumnezeu este 

una eshatologică şi nu una spaţială; această teologie foloseşte un model istoric. El a trăit 

în trecut când noi nici nu existam, unde noi nu am fost încă. Deplasarea de la om la 
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Dumnezeu nu este o schimbare a locului (de aici acolo), ci una a stării (de acum la 

atunci). 

 

Implicaţiile transcendenţei 

Această doctrină arată că omul nu este binele suprem din univers, sau măsura 

absolută a adevărului şi a valorii. Valoarea omului este dată nu de faptul că el este 

produsul culminant în lume, ci că Fiinţa supremă l-a creat după propriul ei chip.  

Dumnezeu nu poate fi cuprins niciodată complet în conceptele omeneşti. 

Mântuirea nu este realizarea omului, iar părtăşia cu Dumnezeu ţine de harul Său. 

Va exista întotdeauna o diferenţă între Dumnezeu şi om. Este o diferenţă nu 

numai morală şi spirituală, dar şi una metafizică, izvorând din creaţie.  

Reverenţa omului este o cerinţă de la sine înţeleasă în relaţia noastră cu 

Dumnezeu. Vom fi mereu dependenţi de lucrarea Lui, avem nevoie să ne rugăm pentru a 

fi călăuziţi de El.  

Unele atribute, precum: sfinţenia, eternitatea, omnipotenţa – exprimă caracterul 

transcendent al lui Dumnezeu; iar altele, precum omniprezenţa, exprimă imanenţa Lui. 

Totuşi Dumnezeu este mereu disponibil de a se descoperi şi de a intra într-o relaţie, într-o 

părtăşie directă cu omul creat de El. 

 

 

 

 

 

 

TEOLOGIE FUNDAMENTALǍ 

 

EXISTENŢA LUI DUMNEZEU 

 

 Existenţa lui Dumnezeu poate fi dovedită prin două căi: prin simţul lăuntric 

posedat de fiecare persoană, şi prin dovezile găsite în Scriptură şi în natură. 
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1. Simţul lăuntric  

Toate persoanele de pretutindeni posedă un simţământ lăuntric al existenţei lui 

Dumnezeu, al faptului că ele sunt creaturile iar El este Creatorul lor. Pavel spune că şi 

neamurile “au cunoscut pe Dumnezeu dar nu L-au onorat” (Rom.1:21) şi că “au schimbat 

în minciună slava lui Dumnezeu”(Rom.1:25); “ce se poate cunoaşte despre El le-a fost 

descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu (1:19). 

Biblia afirmă că unii oameni neagă acest simţ lăuntric ce le vorbeşte despre 

existenţa lui Dumnezeu. “Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu” (Ps.14:1; 53:1). 

“Răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul… cel rău zice cu trufie ‘Nu este 

Dumnezeu…’”. Deci, păcatul conduce pe oameni la o gândire iraţională şi la negarea 

existenţei lui Dumnezeu. 

Pavel subliniază că păcatul îi face pe oameni să nege existenţa lui Dumnezeu, 

“înăduşă adevărul în nelegiuirea lor” (Rom. 1:18), dar ei nu se pot dezvinovăţi. 

Unii oameni neagă faptul că ar poseda un simţ lăuntric în cunoaşterea lui 

Dumnezeu, dar în momente de criză dovedesc contrariul. 

În viaţa creştinului acest simţ devine tot mai puternic. Ajungem să-L cunoaştem 

pe Dumnezeu ca “Tatăl nostru iubitor din ceruri” (Rom. 8:15). “Duhul adevereşte 

împreună cu duhul nostru că suntem copiii Lui” (Rom. 8:16) şi Isus Hristos locuieşte în 

inimile noastre (Ef. 3:17; Fil. 3:8,10; Col. 1:27; Ioan 14:23). Intensitatea acestei 

conştienţe pentru creştin îl determină să-L iubească pe Hristos, chiar dacă nu L-a văzut 

vreodată (1 Pet. 1:8). 

 

 

2. Dovezile din Scriptură şi din natură despre existenţa lui Dumnezeu 

 

Biblia pretutindeni afirmă existenţa lui Dumnezeu. Primul verset din Genesa nu 

prezintă dovezi ale existenţei lui Dumnezeu, dar ne spune ceea ce El a făcut: cerurile şi 

pământul. Pavel afirmă că existenţa lui Dumnezeu poate fi văzută în lucrările create de El 

(Rom. 1:20). Astfel că fiecare creatură aduce o dovadă a existenţei lui Dumnezeu, şi în 

primul rând omul care este creat după chipul şi asemănarea Sa. Omul înzestrat cu 

sentimente, înţelepciune, voinţă, arată atotînţelepciunea lui Dumnezeu.  
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Dar există o sumedenie de dovezi ale existenţei lui Dumnezeu şi în natură. Astfel 

că El “a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut 

inimile de bucurie” (Fapte 14:17). David spunea că “Cerurile spun slava Lui…”(Ps. 

19:1,2). 

Privind cerul ziua sau noaptea, admirând soarele, luna, stelele şi norii, toate 

declară prin existenţa şi frumuseţea lor, măreţia, puterea şi înţelepciunea Creatorului care 

le susţine. 

Tot ceea ce există dovedeşte existenţa lui Dumnezeu. Pentru cei care au ochi 

pentru a evalua dovezile corect, fiecare frunză, copac, fir de iarbă, fiecare stea din noapte 

strigă fără încetare “Dumnezeu m-a creat”. Frumuseţea fulgului de zăpadă, puterea 

tunetului, hărnicia albinei, prospeţimea apei, abilităţile mîinii omului şi alte mii de 

aspecte ale creaţiei, n-ar fi putut veni la existenţă separat de activitatea unui Creator 

atotputernic şi atotînţelept. 

De aceea, când credem că Dumnezeu există, ne bazăm credinţa noastră nu pe o 

speranţă oarbă, fără nici o dovadă, ci pe o mulţime de dovezi copleşitoare şi indubitabile 

din Cuvântul lui Dumnezeu şi din lucrarea Sa. Adevărata credinţă este bazată pe dovezi 

evidente ale existenţei lui Dumnezeu. 

Aceste evidenţe pot fi văzute ca dovezi valide pentru existenţa lui Dumnezeu, 

chiar dacă unii oameni le resping. Cei care resping aceste dovezi nu fac decât să le 

evalueze într-un mod greşit. 

 

 

 

Argumente filosofice despre existenţa lui Dumnezeu 

 

Argumentul teleologic 

 

Acest argument în favoarea existenţei lui Dumnezeu porneşte de la faptul că în 

lume este vizibil un plan. În esenţă, argumentul susţine că acest plan evident este dovada 

existenţei unui Arhitect inteligent al lumii. 
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Una din formele cele mai populare ale acestui argument a fost dată de Willian 

Paley (1743-1805), arhidiaconul de la Carlisle. Paley spunea că dacă cineva găseşte pe un 

câmp gol un ceasornic, el va trage pe bună dreptate concluzia că acesta a avut un 

ceasornicar care l-a proiectat. La fel, dacă privim la proiectul mult mai complex al lumii, 

al universului, ajungem la concluzia că în sptele acestui proiect este un mare Proiectant. 

Atentie diacritice 

Schematic, acest argument poate fi prezentat în felul urmîtor: 

1. Un ceas aratî cî a fost întocmit de un proiectant pentru un scop inteligent (sî 

mîsoare timpul) 

2. Lumea evidenăiazî (mai bine decât un ceas) existenăa unei proiect mîreă. 

3. Dacî un ceas presupune un ceasornicar, atunci pentru lume este necesar un 

Proiectant mult mai mare şi mai inteligent. 

 

Obiecţia lui John Stuart Mill (1806-1873) la argumentul lui Paley nu a întârziat. 

El a obiectat cî argumentul lui Paley este bazat pe analogia conform cîreia similaritatea 

în privinăa efectului implicî o similaritate în ceea ce priveşte cauza. Dar existî în acest 

argument o disimilaritate importantî: ceasurile implicî ceasornicari numai pentru cî din 

experienăî ştim acest lucru. Tot aşa, amprentele de picior omenesc aratî cî au existat 

oameni, şi urmele de copitî aratî existenăa unor animale doar pentru cî experienăa noastrî 

anterioarî ne informeazî cî acesta este adevîrul şi nu din cauza vreunui proiect intrinsec al 

acestor vestigii. 

 

David Hume (1711-1776) a subliniat ipoteza cî existî proiectare în naturî şi a 

susăinut cî Dumnezeul indicat de aceastî proiecare a postulat ca proiectul sî fie: 

a) Diferit de inteligenăa umanî, pentru cî invenăiile omului se deosebesc de cele ale 

naturii; 

b) Finit, cîci efectul lui este finit (cauza este la fel ca efectul); 

c) Imperfect, pentru cî în naturî existî imperfecăiuni; 

d) Multiplu, deoarece crearea lumii se aseamînî mai mult cu construirea unei nave prin 

cooperarea oamenilor; 

e) Masculin şi feminin, pentru cî aceasta este calea prin care se nasc oamenii; 
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f) Antropomorf, deoarece creaturile Lui au ochi, urechi, nas. 

 

R.E.D. Clark întîreşte argumentul teleologic folosind legea a doua a 

termodinamicii dupî cum urmeazî: 

1. Orice lucru a avut un început şi un începîtor. 

2. Universul a avut un început (fapt evidenăiat de legea a doua termodinamicii) 

a) Universul se degradeazî, de aceea nu poate fi veşnic; 

b) O remontare a universului prin sine însuşi nu este probabilî (pentru cî nu 

existî nici un mod ştiinăific de a o explica). 

3. De aceea, universul a avut un începîtor. 

4. Acest începîtor trebuie sî fie: 

a) Inteligent, pentru cî a realizat o planificare anticipatî; 

b) Moral, pentru cî a dat în mod evident valoare creaăiei; 

 

De vreme ce inteligenăa şi moralitatea sunt nişte caracteristici ale personalitîăii, 

+ncepîtorul universului trebuie sî fie personal. El poate fi mai mult decât personal, dar nu 

poate fi mai puăin decât personal. 

Dupî C. J. Ducasse argumentul teleologic are câteva defecte: 

a) Argumentul nu dovedeşte un creator perfect. Proiectul lumii nu este 

perfect, şi ajunge o cauzî imperfectî (omul) pentru a-l explica. Rîul, 

risipa, boala, toate aratî lipsa de scop. 

b) Proiectanţii pot fi inferiori lucrurilor proiectate (microscoapele, 

jocurile de şah pe computer, toate au posibilitîăi pe care inventatorii 

lor nu le au). 

c) Dacî lumea are nevoie de un proiectant, tot aşa are nevoie şi 

proiectantul, şi aşa la infinit. 

 

+n concluzie, putem afirma cî argumentul teleologic este interesant, are o anumitî 

logicî, dar nu furnizeazî un rîspuns pentru existenăa rîului şi a dezordinii din lume. 

 

Argumentul ontologic 
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Cîlugîrul augustinian Anselm de Canterbury (1033-1109) este autorul acestui 

argument, deşi nu el l-a numit ontologic, ci Kant. Pentru Anselm argumentul este un fel 

de %dovadî de rugîciuneâ fiindcî a ajuns la el în timp ce medita asupra conceptului unei 

fiinăe absolut perfecte, Dumnezeul creştin. 

1. Dumnezeu este prin definiăie ceva decât care nimic mai mare nu poate fi 

conceput. 

2. Este diferenăî între a exista numai în înăelegerea cuiva şi a exista atât în 

înăelegerea cuiva cât şi în afara acestei înăelegeri (ex. Un tablou poate exista 

doar în mintea pictorului, spre deosebiere de cazul când el existî atât în 

mintea lui cât şi în afarî). 

3. Este un lucru mai mare sî exişti atât în mintea cuiva, cât şi în afara acele 

minăi decât sî exişti numai în minte. 

4. De aceea, Dumnezeu trebuie sî existe atât în înăelegere, cât şi în afara acestei 

înăelegeri (adicî în realitate), deoarece dacî n-ar fi aşa, am putea concepe pe 

Cineva care sî o facî şi care ar fi deci mai mare. Dar Dumnezeu este prin 

definiăie cea mai mare fiinăî care poate fi conceputî. Rezultî cî Dumnezeu 

trebuie sî existe. 

 

La acest argument al lui Anselm, un alt cîlugîr, Gaunilo a obiectat spunând cî 

argumentul se bazeazî pe premisa falsî cî orice existî în minte trebuie sî existe în 

realitatea din afara minăii. Dacî inexistenăa lui Dumnezeu ar fi de neconceput, atunci 

nimeni nu s-ar putea îndoi de existenăa Lui; dar oamenii se îndoiesc, şi uneori chiar o 

neagî. La aceste probleme Anselm a rîspuns satisfîcîtor. 

 

Descartes a prezentat argumentul în felul urmîtor: 

1. Orice percepem clar şi distinct este adevîrat. 

2. Noi percepem clar şi distinct cî ideea unui Existent necesar necesitî ca El sî 

existe. 

3. De aceea este adevîrat cî un Existent necesar existî necesarmente. 
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David Hume a adus obiecăii argumentului ontologic afirmând cî orice concepem 

ca existent putem sî concepem ca nonexistent. Immanuel Kant a adus şi el critici 

împotriva acestui argument. 

 

Argumentul cosmologic 

 

Platon a fost creditat ca fiind primul gânditor care a prezentat argumente de tip 

cosmologic (numite şi argumente etiologice, de la %aetiosâ, cauzî). 

+n Legile şi în Phaedros Platon argumenteazî susăinând un prim mişcîtor al 

lumii. Raăionamentul sîu poate fi expus astfel: 

1. Lucrurile se mişcî (aceasta se poate stabili prin observaăie). 

2. Orice se mişcî este fie mişcat de altceva (adicî este inert), fie se mişcî prin 

sine însuşi (spontan). 

3. Cele ce se mişcî prin sine (numite suflete) sunt anterioare celor ce nu se 

mişcî prin sine. 

4. Cele ce se mişcî prin sine trebuie sî fie eterne pentru cî altfel n-ar exista 

mişcare. Chiar dacî mişcarea nu ar fi eternî, numai un mişcîtor prin sine ar 

putea ieşi din starea de repaus şi sî înceapî mişcarea. 

5. Trebuie sî existe cel puăin doi mişcîtori prin sine în univers: 

a. unul %bunâ care sî explice mişcarea regulatî 

b. unul %rîuâ care sî explice mişcarea neregulatî 

6. Mişcîtorii care explicî mişcarea regulatî sunt zece (unul pentru fiecare sferî 

a mişcîrii regulate din cosmos). 

7. +ntrucât unul dintre aceştia explicî mişcarea celorlalte nouî sfere siderale 

(care sunt inerte în sine), meritî sî fie numit Dumnezeu. 

 

Astfel Platon a prezentat o dovadî pe care el a numit-o Sufletul Lumii, Primul 

Mişcîtor al oricîrei mişcîri regulate din cosmos. 

Tot Platon a ajuns la concluzia cî existî un Formator al tuturor lucrurilor bune 

(Demiurg) cât şi o formî a binelui (Binele) dupî care sunt formate toate lucrurile bune. 
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Aristotel, celebrul elev al lui Platon, a introdus termenul de Mişcîtor Nemişcat 

dar care nu era un Dumnezeu personal şi nu avea nici o semnificaăie religioasî, adicî nu 

solicita închinare. Cauza Primî a lui Aristotel era Forma Purî, sau Realitatea. 

Plotin, (secolul al III-lea dupî Hristos) a afirmat cî existî o unitate absolutî 

(Unul) dincolo de existenăî care este izvorul oricîrei existenăe şi multiplicitîăi. 

Augustin (354-430) a adus şi el un argument în favoarea poziăiei cosmologice. 

1. Existî adevîruri atemporale şi imuabile (ştim cî existîm, cî gândim, cî 

7+3î10). 

2. Adevîrul imuabil nu poate fi cauzat de minăile finite deoarece este 

independent de minăile noastre şi minăile noastre sunt conduse de el. 

3. De aceea, trebuie sî existe o Minte atemporalî şi imuabilî care sî cauzeze 

aceste adevîruri imuabile. Dumnezeu este Meşterul lîuntric ce cauzeazî 

adevîrul în mintea fiecîrui om. 

 

Anselm de Canterbury (1033-1119) a vorbit despre Binele Suprem din care 

derivî orice fel de bine, şi de fiinăa de perfecăiune maximî. 

 Gânditorul musulman Alfarabi a fîcut distincăia între esenăî şi existenăî. El 

spunea cî sunt lucruri a cîror existenăî este una doar accidentalî (şi nu esenăialî) care şi-

au primit existenăa de la altceva. Nu poate exista un lană cauzal regresiv infinit. Astfel cî 

trebuie sî existe o Primî Cauzî a existenăei a cîrei esenăî şi existenăî sunt identice. 

Toma d’Aţuino a prezentat argumente bazate pe mişcare (Dumnezeu este 

mişcîtorul nemişcat); pe cauzalitate eficientî (Dumnezeu este Fiinăa primî care nu este 

dependentî de nimic în ce priveşte existenăa Sa) şi pe perfecăiune (Dumnezeu este Fiinăa 

perfectî care cauzeazî perfecăiunile lucrurilor mai puăin pefecte). 

Descartes a formulat un argument cosmologic pornind de la propria 

incertitudine şi îndoialî astfel: 

1. Eu mî îndoiesc. 

2. Dacî mî îndoiesc gândesc (îndoiala este o formî a gândirii). 

3. Dar îndoiala este o formî de gândire imperfectî (pentru cî îi lipseşte certitudinea). 

4. Dar dacî eu cunosc imperfecăiunea trebuie sî fiu conştient şi de ce este 

imperfecăiunea (pt. comparaăie)! 
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5. Mintea mea imperfectî nu poate fi cauza ideii de perfecăiune pe care o am. 

6. Numai o minte perfectî este o cauzî adecvatî pentru ideea de perfecăiune. 

7. De aceea trebuie sî existe o Minte perfectî, ea fiind cauza acestei idei de perfecăiune. 

 

Immanuel Kant a obiectat faăî de poziăia cosmologicî afirmând cî un lană 

regresiv infinit este posibil din punct de vedere logic, iar raăiunea ne cere sî continuîm sî 

cîutîm cauzele la infinit. 

Din argumentul cosmologic nu rezultî existenăa lui Dumnezeu. Ceea ce rezultî 

din argument este un adevîr, iar argumentul este o schemî logicî bazatî pe realitate şi care 

explicî în mod raăional de ce fiinăele limitate trebuie sî fie cauzate. 

 

Argumentul moral 

 

Kant a respins categoric orice dovezi teoretice pentru existenăa unei Fiinăe 

absolut perfecte sau necesare. El a oferit totuşi un Dumnezeu care trebuie postulat practic 

spre a da un sens experienăei noastre morale. 

Postulatul moral al lui Kant se prezintî astfel: 

1. Fericirea este dorinăa tuturor oamenilor. 

2. Morala este datoria tuturor oamenilor (ceea ce ei trebuie sî facî). 

3. Unitatea acestor douî este cel mai mare bine (summum bonum). 

4. Oamenii trebuie sî urmîreascî obăinerea lui summum bonum. 

5. Unitatea între datorie şi dorinăî nu este posibilî pentru omul finit, aflat într-un timp 

limitat. 

6. Dar necesitatea moralî de a face ceva implicî posibilitatea de a face acel ceva. 

7. De aceea, este necesar din punct de vedere moral (practic) sî se postuleze: 

a. O dumnezeire care sî facî posibilî aceastî unitate (puterea de a le aduce la un loc). 

b. Nemurirea, pentru ca aceastî unitate sî poatî fi realizatî (adicî timpul dincolo de 

aceastî viaăî.) 

Kant nu susăine cî experienăa moralî cere sî fie postulatî existenăa lui Dumnezeu, 

ci cî omul ar trebuie sî trîiascî aşa ca şi cum ar exista un Dumnezeu. 
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Bertrand Russel gânditor ateu, a adus o dovadî moralî împotriva existenăei lui 

Dumnezeu. 

1. Dacî existî o lege moralî, ea rezultî sau nu rezultî din porunca lui Dumnezeu. 

2. Dacî ea rezultî din porunca lui Dumnezeu, atunci este arbitrarî (şi deci Dumnezeu nu 

este esenăialmente bun). 

3. Dacî nu rezultî din porunca lui Dumnezeu, atunci şi Dumnezeu îi este supus, (iar dacî 

Dumnezeu îi este supus, atunci El nu este ultim; legea moralî este ultimî). 

4. Aşadar, fie Dumnezeu nu este esenăialmente bun (pentru cî este arbitrar, în ce 

priveşte binele şi rîul), fie Dumnezeu nu este ultim (pentru cî existî o lege moralî 

cîreia îi este supus chiar şi El). 

5. Un astfel de Dumnezeu nu este vrednic de o angajare totalî (nu este vrednic de 

închinare din punct de vedere religios). 

6. De aceea nu existî nici un Dumnezeu (care sî fie vrednic de devoăiune religioasî). 

 

Pierre Baule (1647-17076) a combîtut existenăa lui Dumnezeu pe considerentul 

existenăei rîului în lume. 

Albert Camus în lucrarea Ciuma a prezentat dilema dintre umanitarism şi teism. 

Vorbind despre o epidemie adusî de şoboloani în oraşul Oran înaintea celui de-al doiea 

Rîzboi Mondial, Camus subliniazî că: 

1. Omul trebuie fie să se alieze cu doctorul şi să lupte împotriva epidemiei, fie să se 

alieze cu preotul şi să nu lupte împotriva epidemiei. 

2. Dar a nu te alia cu doctorul şi a nu lupta împotriva epidemiei ar fi antiumanitar. 

3. A lupta împotriva epidemiei înseamnă a lupta împotriva lui Dumnezeu care a trimis-

o. 

4. De aceea, dacî umanitarisumul este corect, teismul este greşit. 

 

Premisa greşitî din argumentul lui Camus este cî a lupta împotriva epidemiei este 

echivalent cu a lupta împotriva lui Dumnezeu. +n general teiştii afirmî cî ceea ce 

cauzeazî suferinăa este pîcatul. 
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Vorbind despre existenăa rîului şi a nedreptîăii în lume, antiteistul de fapt face 

referire involuntarî la un standard de dreptate pentru comparaăie. Pentru a afirma cî 

situaăia este nedreaptî din punct de vedere ultim, trebuie sî presupunî un standrad ultim 

de dreptate, o Dreptate Ultimî pe care teiştii o identifică cu natura lui Dumnezeu; legile 

morale ultime de asemnea implicî un Dîtîtor Ultim al Legilor Morale. 

Toate aceste argumente de mai sus au puncte tari şi puncte mai slabe.  

Prin înţelepciunea omenească omul nu-L poate cunoaşte deplin pe Dumnezeu, dar prin 

credinţă putem să ne însuşim adevărurile veşnice din Scripturi despre Fiinţa Divină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU 

 

1. Necesitatea ca Dumnezeu să se descopere oamenilor 

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu este nevoie ca El să se facă de cunoscut. Pavel 

spune că “ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit” (Rom. 1:19). 
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Creaţia îl descoperă pe Dumnezeu pentru că El a ales să se lase descoperit şi pe această 

cale.  

Privind cunoaşterea personală a lui Dumnezeu pentru mântuire, Isus a spus: 

“nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi de acela căruia vrea Fiul să i-L 

descopere” (Mat. 11:27). Această cunoaştere nu poate veni prin efortul înţelepciunii 

omeneşti (1 Cor. 1:21; 2:14; 2 Cor. 4:3,4; Ioan1:18). 

Omul păcătos deasemenea interpretează greşit revelaţia despre Dumnezeu din 

natură (Rom. 1:18,21,25). De aceea avem nevoie de Scriptură dacă vrem să interpretăm 

corect revelaţia în natură. Sutele de religii false din lume sunt dovada faptului că omul 

păcătos, fără călăuzirea Scripturii, totdeauna înţelege greşit revelaţia lui Dumnezeu în 

natură. Biblia singură ne spune cum să înţelegem mărturia despre Dumnezeu din natură. 

De aceea avem nevoie, depindem, de comunicarea activă a lui Dumnezeu pentru noi prin 

Scriptură pentru a-L înţelege. 

 

 2. Cunoaşterea nedepliă a dumnezeirii 

Dumnezeu este veşnic iar noi suntem limitaţi, El este incomprehensibil (cu 

neputinţă de a fi înţeles în totalitate, în mod exhaustiv). 

În Ps. 145:3, David spune “Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi 

mărimea Lui este nepătrunsă”, iar în Ps. 147:5 “… puterea Lui este fără margini”. Puterea 

lui Dumnezeu, dar şi gândurile Lui sunt de nepătruns (Ps. 139:6,17).  

Pavel spune că “nimeni nu cunoaşte lucrările lui Dumnezeu afară de Duhul lui 

Dumnezeu” (1 Cor. 2:11), iar la sfârşitul unei lungi discuţii despre planul lui Dumnezeu 

de răscumpărare, Pavel izbucneşte în laudă: “O, adâncul înţelepciunii şi ştiinţei lui 

Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” 

(Rom. 11:33). 

Nu putem cunoaşte, deasemenea, pe deplin, măreţia lui Dumnezeu (Ps. 145:3), 

înţelegerea Sa, cunoaşterea, bogăţiile, înţelepciunea, judecăţile şi căile Lui. Toate acestea 

sunt dincolo de abilităţile noastre de a-L cunoaşte pe deplin (Is. 55:9; Iov 11:7-9; 37:5). 

Deşi putem să cunoaştem câte ceva despre dragostea, puterea şi înţelepciunea lui, 

niciodată nu vom putea cuprinde aceste aspecte în mod exhaustiv.  
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Doctrina despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu are şi aspecte pozitive 

pentru a fi aplicate la vieţile noastre. Niciodată nu vom fi în stare să cunoaştem “prea 

mult” despre Dumnezeu, astfel că vom continua să ne bucurăm tot mai mult pe măsură 

ce-L cunoaştem tot mai bine pe El şi lucrările Sale. 

Chiar şi în veşnicie, unde vom fi total liberi de prezenţa păcatului, nu vom putea fi 

în stare să-L înţelegem pe deplin pe Dumnezeu, deoarece atributele Sale sunt de 

necuprins. Întreaga veşnicie vom putea să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu şi să ne 

bucurăm de El mai mult şi mai mult în El fără a-L cunoaşte pe deplin. 

Dar şi în viaţa aceasta pământească suntem îndemnaţi să “creştem în cunoaşterea 

Lui (Col. 1:10). 

Acest lucru nu este în contradicţie cu 1 Cor. 13:12 “acum cunosc în parte, dar 

atunci voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin”. Fraza “cunosc 

pe deplin”, este o încercare de a traduce cuvântul grecesc “epiginosco” care sugerează o 

cunoaştere mai profundă, sau mai clară. 

Dacă am dori să ne facem egali cu Dumnezeu în cunoaştere, sau dacă am dorit  

să-L cunoaştem bazaţi pe înţelepciunea noastră, faptul că totdeauna va trebui să creştem 

în cunoaştere va aduce mare dezamăgire în viaţa noastră. Dar dacă ne bucurăm că 

Dumnezeu singur este Dumnezeu, că este infinit mai mare decât noi, că noi suntem 

creaturile Lui pentru a-L onora şi a-L adora, acest aspect al măreţiei Lui ne va aduce 

mare încurajare. 

 

3. Putem cunoaşte pe Dumnezeu cu adevărat  

Chiar dacă nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu în mod exhaustiv, putem cunoaşte 

lucruri adevărate despre El. Tot ce spune Biblia despre El este adevărat. Dumnezeu este 

dragoste (1 Ioan 4:8), El este lumină (1 Ioan 1:5), este Duh (Ioan 4:24), El este drept şi 

neprihănit (Rom. 3:26) etc. (ex. este la fel când eu afirm că am două fetiţe, nu pot să dau 

absolut toate detaliile despre ele, dar afirmaţia totuşi este adevărată).  

 Dar nu numai că putem cunoaşte caracteristici, trăsături ale lui Dumnezeu, ci Îl 

putem cunoaşte pe El personal. (Ieremia 9:23,24). Adevărata laudă nu are în vedere 

înţelepciunea noastră, ci cunoaşterea lui Dumnezeu. În rugăciunea lui Isus, El spunea: “Şi 
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viaţa veşnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus 

pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Promisiunea noului Legământ este că toţi Îl vor 

cunoaşte pe Dumnezeu,  “de la cel mai mic până la cel mai mare” (Evr. 8:11; 1 Ioan 5:20; 

Gal. 4:9; Fil. 3:10; 1 Ioan 2:3; 4:8). Ioan a putut spune: “v-am scris, copilaşilor, fiindcă 

aţi cunoscut pe Tatăl” (1 Ioan 2:13). 

 Dovada că Îl cunoaştem pe Dumnezeu rezultă din bogăţia vieţii creştine care 

include relaţia personală cu El. Avem ocazia să vorbim cu El în rugăciune, iar El să ne 

vorbească prin Cuvântul Său. Suntem convinşi de prezenţa Sa în mijlocul şi în lăuntrul 

nostru pentru a ne binecuvânta (Ioan 14:23). “Noi vom veni la El şi vom locui împreună 

cu El”.  

Această relaţie personală cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, se poate spune că este cea 

mai mare dintre toate binecuvântările vieţii de creştin. 

 

 

  REVELAŢIA GENERALĂ ŞI SPECIALĂ 

 

 Revelaţia generală vorbeşte de faptul că Dumnezeu oferă pentru toţi 

oamenii dovezi ale existenţei Sale; revelaţia specială este descoperirea lui Dumnezeu 

anumitor oameni şi într-o anumită perioadă de timp şi într-un anumit context. Revelaţia 

generală nu este suficientă pentru mântuirea oamenilor, pe când revelaţia specială duce 

pe om în legătură cu Dumnezeu.  

Revelaţia generală cuprinde descoperirea lui Dumnezeu în trei domenii: 

1. În natură (Iov. 12:7-10; Ps. 19:1-6; 8:2-5; Fapte 14:17). Limitele revelaţiei în natură: 

insuficientă pentru mântuire, estompată de existenţa răului în lume. Scopul: 

determinarea omului să aprofundeze căutarea lui Dumnezeu 

2.  În istorie, şi în special în istoria poporului Israel (Dan. 2:21; Iov 12:18,19,23-25). 

Asaf a afirmat „Dumnezeu este Cel ce judecă, el coboară pe unul şi înalţă pe altul” (Ps. 

75:6-7). Dumnezeu şi-a manifestat suveranitatea Sa în istoria Egiptului (Exod. 9:13-17), 

Asiriei (Is. 10:5-19), Medo-persiei şi Greciei (Dan. 8:1-21), imperiului Roman (Dan. 7:7-

8, 23-24). Principiu biblic: „Dreptatea înalţă un popor, dar păctul este ruşinea popoarelor” 
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(Prov. 14:34). Dumnezeu S-a descoperit patriarhilor (Ios. 24:2), poporului Israel prin cult, 

prin Lege şi ritualuri .  

3. În conştiinţă (Rom. 1:19; 2:14,15). Conştiinţa este cunoaşterea de sine în raport cu 

o lege cunoscută care defineşte ce este bine şi ce este rău. Termenul grecesc suneidesis 

înseamnă „cunoaşterea concomitentă” (cunoşti ce faci dar şi ce ar trebui de fapt să faci). 

Conştiinţa poate fi murdărită dar nu poate fi nimicită 

Revelaţia specială  

Prin revelaţia specială se înţelege descoperirea de Sine a lui Dumnezeu în Sfintele 

Scripturi sau în anumite circumstanţe unor oameni care au fost profund marcaţi de 

descoperirea respectivă.  

1. În Sfânta Scriptură (2 Tim. 3:16). Biblia reprezintă revelaţia infailibilă a lui 

Dumnezeu. 

2. În viaţa lui Isus (Ioan 14:8-11). 

3. În minuni, în profeţii şi în experienţe spirituale personale. Enoh a umblat cu 

Dumnezeu (Gen.5:24), patriarhii poporuluiu Israel au vorbit cu Dumnezeu (Gen 12:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTRINA DESPRE SFÂNTA TREIME 

 

 Doctrina despre Sfânta Treime este un adevăr al revelaţiei şi nu un rezultat al 

speculaţiei omeneşti. 
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 Această doctrină este „o doctrină dificilă” din două puncte de vedere: 

1. În Biblie nu apare termenul de treime, de aceea această doctrină este una 

dedusă din texte biblice coroborate şi elaborată teologic la Niceea (325) şi 

Constantinopol (381) 

2. Mintea omenească nu poate pătrunde, nu poate înţelege şi nu poate explica în 

mod atotcuprinzător această doctrină.  

 

Termenul „trinitate”, în forma sa grecească trias se pare că a fost folosit pentru prima 

dată de către Teofilus din Antiohia (181 d. Hr.), iar în forma latină, trinitas, de către 

Tertulian (220 d.Hr.). 

 

 Afirmaţii fundamentale ale învăţăturii despre Sfânta Treime 

 

Conform învăţăturii despre trinitate, putem vorbi despre trei Individualităţi eterne, 

distincte şi totuşi având aceeaşi esenţă divină, cunoscute ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Altfel spus Dumnezeu este unul în fiinţă şi întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Dumnezeu există etern în trei Persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, fiecare Persoană fiind 

pe deplin Dumnezeu, cu toate că există un singur Dumnezeu.  

 Documentul creştin care prezintă într-un mod elaborate învăţătura despre Sfânta 

Treime este Crezul atanasian scris în sec. al V-lea împotriva ereziilor lui Arie. În acest 

Crez se afirmă:  

“Ne închinăm unui Dumnezeu în trinitate, şi trinităţii în unitate; facem distincţie între 

persoane dar nu divizăm substanţa divină. Toate cele trei persoane sunt coeterne şi 

coegale una cu alta, astfel că noi ne închinăm desăvârşitei unităţi în Trinitate şi 

Trinităţii în unitate.” 

 

Conform teologie creştine, termenul trinitate înseamnă că există trei individualităţi 

eterne distincte în aceeaşi esenţă divină, cunoscute ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.  

Doctrina Trinităţii este revelată în Scriptură în mod progresiv. 

 Poziţia răaăsriteană despre sfânta treime a fost dezvoltată de către cei  trei mari 

teologi cunoscuţi ca părinţii capadocieni: Vasile cel Mare (330 – 379), Grigore de 
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Nazianz (329 – 389) şi Grigore de Nysa (330 – 395). Ei au dezvoltat acestă doctrină 

pornind de la modurile diferite în care Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt pot fi experimentaţi .  În 

Apus, doctina a fost asociată în special de către Augustin de Hippo care a pornit demersul 

teologic de la unitatea ce există în dumnezeire. 

  

Învăţătura Vechiului Testment despre Sfânta Treime 

 

 În Vechiul Testament întâlnim cazuri când Dumnezeu a folosit pronumele 

personal la plural cu referire la persoana Sa (Gen. 1:26; 3:22; 11:7; Isaia 6:8) şi verbe la 

plural (Gen. 1:26; 11:7). 

 Primul nume cu care este prezentat Dumnezeu în Vechiul Testament a fost 

Elohim, (Gen.1:1) iar terminaţia im poate fi înţeleasă atât ca un plural al respectului, al 

accentuării, cât şi ca pluralitate de persoane.  

 Alte indicaţii referitoare la Sfânta Treime în Vechiul Testament: 

a) distincţia între Domnul care a făcut să coboare foc din cer peste Sodoma şi 

Gomora, şi Domnul de la care a venit focul (Gen. 19:24). Alte texte 

biblice ajutătoare: Osea 1:7, Zaharia 3:2, II Tim. 1:18); 

b) distincţia între Tatăl şi Fiul. Fiul a spus: „Domnul Dumnezeu M-a trimis 

cu Duhul Său” (Is. 48:16). În Psalmul 45, compus de fiii lui Core, Fiul este 

numit Dumnezeu care a fost „uns de către Dumnezeu cu un undelemn de 

bucurie.” (Ps. 45:7), iar în Psalmul. 2:7 este înregistrată declaraţia Tatălui 

spre Fiul: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi te-am născut”. 

c) distincţia între Duhul Sfânt şi Dumnezeu. Dumnezeu a creat „cerurile şi 

pământul” (Gen.1:1), iar Duhul lui Dumnezeu „se mişca pe deasupra 

apelor” (Gen. 1:2). Înainte de pedeapsa omenirii prin potop, Dumnezeu a 

declarat că „Duhul Meu nu va rămâne pururea în om” (Gen. 6:3). 

d) tripla folosire a cuvântului „sfânt” în Isaia 6.3, precum şi tripla 

bendeicţiune din Numeri 6:24-26, poate face referire la Sfânta Treime.  

Concluzionăm că vechiul Testament conţine o anticipare clară a revelaţiei depline 

a Trinităţii din Noul Testament.  
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Învăţătura Noului Testment despre Sfânta Treime 

 

1. Afirmaţii generale şi aluzii despre Sfânta Treime. 

O înregistrare unică a prezenţei celor trei Persoane ale Sfintei Treimi împreună a 

fost la botezul lui Isus în Iordan (Mat. 3:16-17).  

De asemenea, Isus a promis ucenicilor că v-a trimite “Un alt Mângâitor” (Ioan 

14:16) în persoana Duhului Sfânt.  

Tot în cadrul aluziilor putem aminti porunca ucenicilor de a boteza în Numele (un 

singur nume) Tatălui, Fiului şi al Sfântului Duh (Mat. 28:19), precum şi tripla benedicţie 

a apostolului Pavel pentru credincioşii din Corint ( II Cor.13:14). 

2. Tatăl este recunoscut ca Dumnezeu. Foarte puţini sunt cei care contestă 

adevărul că Tatăl este Dumnezeu deoarece numeroase locuri din Biblie îl 

identifică pe Tatăl cu Dumnezeu (Ioan 6:27; Rom. 1:7; Gal. 1:1). 

3. Fiul este recunoscut ca Dumnezeu. Deşi expresia „divinitatea lui Hristos” 

nu apare în Scriptură, Biserica a folosit termenul încarnare cu referire la faptul că Isus a 

fost Dumnezeu manifestat în trup omenesc. (lat. in-a cauza, şi carnis-carne). 

Doctrina despre dumnezeirea lui Isus Hristos este crucială pentru credinţa creştină. 

Întrebarea adresată de Isus ucenicilor săi “Dar voi, cine ziceţi că sunt?” (Mat. 16:15), este 

şi astăzi la fel de valabilă ca acum 2000 de ani în urmă. 

În dezvoltarea subiectului referitor la dumnezeirea Fiului vom prezenta afirmaţiile 

biblice directe, alte afirmaţii concludente privind dumnezeirea Fiului, precum şi atributele 

divine posedate de Fiul lui Dumnezeu. 

 

Afirmaţii biblice directe referitoare la dumnezeirea Fiului 

 

(a) Cuvântul Dumnezeu folosit pentru Hristos, în Biblie 

Prologul Evangheliei lui Ioan 1:1-4 afirmă clar deplina divinitate a lui Hristos; El 

este Cuvântul care era „cu Dumnezeu” şi care „era Dumnezeu”; avem aici şi referirea de 
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la începutul cărţii Genesa „la început…”, cu semnificaţia că încă de la început, înainte de 

creaţie, era Cuvântul.23  

Toma i se adresează lui Isus, după înviere cu apelativul „Domnul şi Dumnezeul 

meu” (Ioan 20:28) iar Isus fericeşte pe cei ce „n-au văzut şi au crezut”; Ioan conchide că 

aceasta a fost şi scopul scrierii: „lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeţi” (v. 

31); creştinii trebuie să-l imite pe Toma în mărturisirea şi în credinţa lui. 

În epistola către Evrei, cap. 1, autorul spune că Hristos este (v. 3) „oglindirea 

slavei” „reprezentarea exactă” (Gr. charakter, „duplicat exact”)  şi „întipărirea” (Gr. 

hypostasis) fiinţei Lui”; în versetul 8 El este numit Dumnezeu şi I se atribuie opera de 

creaţie a cerurilor (v. 10), „cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale”. 

În Tit 2:13 se vorbeşte despre „arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 

Mântuitor, Isus Hristos”, iar în II Petru 1:1 scrie: „dreptatea Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos”. În Romani 9:5 apostolul Pavel vorbeşte despre 

patriarhi şi spune că „din ei a ieşit după trup, Hristosul, care este mai presus de toate 

lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!” 

În Vechiul Testament Isaia 9:6 a profeţit: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-

a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 

Părintele veşniciilor, Domn al păcii»”. O aplicaţie similară a titlului „Domn” şi 

„Dumnezeu” apare în profeţia despre venirea lui Mesia în Isaia 40:3: „Pregătiţi în pustie 

calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeu nostru”, text citat 

de Ioan Botezătorul în lucrarea de pregătire pentru venirea lui Hristos din Matei 3:3. 

Apostolul Pavel a scris în Coloseni 2:9 că „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 

Dumnezeirii”. 

 

(b) Cuvântul Domnul (kyrios) folosit pentru Hristos 

Uneori cuvântul Domnul (Gr. kyrios) este folosit ca formă de adresare politicoasă 

pentru un superior (Matei 13:27; 21:30; 27:63; Ioan 4:11), alteori înseamnă „stăpân” de 

sclavi (Matei 6:24; 21:40). Dar acelaşi cuvânt este folosit în Septuaginta de 6.814 ori, ca 

                                                           
23 Martorii lui Iehova spun că Cuvântul era un dumnezeu pentru că lipseşte articolul hotărât Gr. ho; dar aici 

s-a aplicat o regulă gramaticală, regula Colwell care spune că în fraze cu verbul de legătură „a fi”, 

substantivul predicativ de obicei pierde articolul hotărât când precede un verb. Dar şi în alte locuri din cap. 

1 din Evanghelia după Ioan cuvântul theos apare fără articolul hotărât: v. 6, 12, 13 şi 18. Dar nici martorii 

lui Iehova nu traduc aceste versete cu „un dumnezeu”, ci cu „Dumnezeu”, în fiecare caz. 
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traducere pentru ebraicul YHWH, Yahweh. Cu acest sens este folosit în Luca 2:11, 

„astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul”. Ce 

surprinşi au fost evreii din primul secol să audă că cineva născut ca un bebeluş este 

Mesia, că era Domnul Dumnezeu însuşi; nu degeaba „toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de 

cele ce spuneau păstorii” (Luca 2:18). Elisaveta când a fost vizitată de fecioara Maria a 

spus: „Cum mi-a fost mie dat să vină la mine maica Domnului meu” (Luca 1:43). Ioan 

Botezătorul cita pe profetul Isaia când spunea: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-i 

cărările” (Matei 3:3) 

Isus de asemenea S-a identificat pe Sine ca Domn suveran al Vechiului Testament 

când a întrebat pe farisei despre Psalmul 110:1 „Domnul a zis Domnului Meu: «Şezi la 

dreapta mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi sub picioarele Tale.»” Explicaţia acestei 

afirmaţii este că Dumnezeu Tatăl a spus Dumnezeului Fiul (Domnul lui David): „Şezi la 

dreapta Mea…” 

În multe pasaje din epistolele pauline întâlnim multe locuri în care „Domnul” este 

un nume clar adresat lui Hristos (I Corinteni 8:6; 12:3). De asemenea şi în epistola către 

Evrei 1:10-12 Hristos este prezentat ca Domn veşnic al cerului şi al pământului iar în 

Apocalipsa 19:16 îl vedem pe Hristos ca Rege biruitor având scris numele pe haină şi pe 

coapsă: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. 

 

Alte afirmaţii concludente privind divinitatea Fiului 

 

În disputa lui Isus cu iudeii din Ioan cap. 8, Isus spune că El este (nu că a fost!) 

înainte de Avraam. El foloseşte expresia „Eu sunt!” care este de fapt numele sub care 

Dumnezeu s-a prezentat înaintea lui Moise (Ioan 8:59). Isus a mai afirmat în Evanghelia 

lui Ioan că este pâinea vieţii (6:35), lumina lumii (8:12), uşa oilor (10:7), păstorul cel bun 

(10:11), învierea şi viaţa (11:25), calea, adevărul şi viaţa (14:6) şi adevărata viţă (15:1). 

Altă afirmaţie concludentă este făcută la sfârşitul cărţii Apocalipsa „Eu sunt Alfa şi 

Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul” (Apocalipsa 22:13). Când 

această afirmaţie este combinată cu afirmaţia lui Dumnezeu Tatăl în Apocalipsa 1:8 „Eu 

sunt Alfa şi Omega”, concluzia este evidentă că Isus este Dumnezeu întrupat. 
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În Ioan 1:1 Isus Hristos numeşte pe Isus, Cuvântul (Gr. logos). Cititorii lui Ioan 

înţelegeau că aici se făcea o dublă referire: Logosul ca şi Cuvânt creativ al lui Dumnezeu 

în Vechiul Testament prin care au fost create cerurile şi pământul (Psalmul 33:6) şi 

principiul de organizare şi de susţinere al universului, aşa cum era înţeles în filosofia 

greacă. 

Isus se referă la sine cu numele Fiul Omului de 84 ori în Evanghelii. Originea 

acestui termen o găsim în Daniel 7, unde Daniel a văzut pe unul ca un fiu al omului (v. 

13) şi „I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească pentru că să-i slujească toate 

neamurile, popoarele şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire 

veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată”. Daniel 

spune că Fiul Omului vine pe norii cerului (v. 13), asta înseamnă că El are origine divină 

şi I s-a dat stăpânire veşnică peste toată lumea. Isus a spus iudeilor: „Veţi vedea pe Fiul 

Omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului” (Matei 26:64). 

Marele preot a înţeles că Isus a pretins că este domnitorul veşnic ce are origine cerească, 

din profeţia lui Daniel, şi a spus imediat: „A hulit… merită moartea!” (Matei 26:65, 66). 

Titlul „Fiul lui Dumnezeu”, uneori face referire la Israel (Matei 2:15), sau la omul 

creat de Dumnezeu (Luca 2:38) sau la omul răscumpărat (Romani 8:14, 19, 23), dar de 

foarte multe ori face referire la Isus, Fiul veşnic al lui Dumnezeu care este deopotrivă  cu 

Dumnezeu (Matei 11:25-30; 17:5; I Corinteni 15:28; Evrei 1:1-3, 5, 8). În Evanghelia lui 

Ioan, Isus este prezentat ca „singurul Fiu care vine de la Tatăl” (Ioan 1:14, 18, 34, 49) 

care îl descoperă pe Tatăl (Ioan 8:19; 14:9). El oferă viaţă veşnică (Ioan 3:16, 36, 36; 

20:31), El are toată autoritatea de la Tatăl să fie judecător (Ioan 3:36; 5:20-22, 25; 10:17; 

16:15). El a fost trimis de la Tatăl şi a existat înainte de a fi lumea (Ioan 3:37; 5:23; 

10:36). 

 

Evidenţe care arată că Isus posedă atribute divine 

 

a) Atotputernicia   

Isus a potolit marea furioasă (Matei 8:26-27), a înmulţit pâinile şi peştii (Mat. 

14:19) şi a schimbat apa în vin (Ioan 2:1-11). S-ar putea obiecta că de fapt Duhul Sfânt a 

făcut aceste minuni prin Isus, la fel cum Duhul Sfânt a făcut semne şi minuni prin 
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apostoli. Dar explicaţiile din context nu subliniază lucrare Duhului Sfânt ci puterea lui 

Isus. De exemplu, după ce Isus a transformat apa în vin, Ioan ne spune: „Acest început al 

semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au 

crezut în El.” (Ioan 2:11). Nu a fost slava Duhului Sfânt, ci slava lui Isus personal 

manifestată ca putere divină. La potolirea furtunii, ucenicii n-au zis: „Ce mare este 

puterea Duhului Sfânt manifestată prin acest profet.” Ci eu au spus: „Ce fel de om este 

acesta de-L ascultă până şi vânturile şi marea?” (Matei 8:27). A fost prezentă puterea lui 

Dumnezeu în potolirea dezlănţuirii naturii (cf. Psalmii 65:7; 89:9; 107:29). 

Veşnicia Sa, afirmată când Isus a spus: „Înainte de Avraam sunt Eu” (Ioan 8:58) 

sau „Eu sunt Alfa şi Omega” (Apocalipsa 22:13). 

 

b)       Atotcunoaşterea  

Isus a demonstrat că are puterea de a cunoaşte gândurile oamenilor (Marcu 2:8). L-a 

văzut pe Natanael când şedea sub smochin (Ioan 1:48) şi „ştia de la început cine 

erau cei ce nu cred, şi cine era cel ce avea să-L vândă” (Ioan 6:64); El cunoştea 

credinţa sau necredinţa din inimile oamenilor, „şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva 

mărturisiri despre nici un om fiindcă El însuşi ştia ce este în om” (Ioan 2:25). 

Ucenicii au ajuns la concluzia că Isus ştia toate lucrurile şi că n-are nevoie să 

întrebe pe cineva (Ioan 16:30). După înviere, în discuţia lui Isus cu Petru, Petru a 

spus: „Doamne, tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” (Ioan 21:17). 

 

c) Omniprezenţa  

Cât timp Isus a trăit în trup nu şi-a manifestat omniprezenţa, însă Isus a asigurat pe 

ucenici de continua Sa prezenţă alături de ei: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele 

până sfârşitul veacului” (Matei 28:20). El a spus că „acolo unde sunt adunaţi doi sau trei 

în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). 

 

d)  Suveranitatea Sa 

El posedă suveranitatea pe care numai Dumnezeu o posedă; astfel că El a iertat 

păcatele (Marcu 2:5-7). El a posedat suveranitatea de a interpreta cu autoritatea Legea. 

Prorocii din vechime spuneau: „Aşa vorbeşte Domnul”, dar Isus şi-a prefaţat cuvântările 
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cu fraza: „Aţi auzit că s-a spus… dar Eu vă zic” (Matei 5:22, 28, 32, 34, 39, 44). El a 

spus că toate lucrările i-au fost date în mâini de Tatăl, şi că „nimeni nu cunoaşte deplin pe 

Tatăl decât numai Fiul”. (Matei 11:25-27). 

El a posedat atributul imortalităţii. El a zis iudeilor: „Stricaţi Templul acesta şi în 

trei zile îl voi ridica” (Ioan 2:19), dar Ioan completează că „El le vorbea despre templul 

trupului Său” (Ioan 2:21), iar după înviere ucenicii „şi-au adus aminte că le spusese 

vorbele acestea” (Ioan 2:22). Astfel că Isus Hristos a avut un rol activ în învierea trupului 

Său. El a spus: „Nimeni nu-mi ia viaţa cu sila, am putere s-o dau, şi am putere s-o iau 

iarăşi” (Ioan 10:18), nici un om de pe pământ n-a avut vreodată această putere. (vezi 

Evrei 7:16, I Timotei 6:16). 

El este vrednic să primească închinarea; nimeni, nici oameni, nici îngerii ci numai 

Dumnezeu are acest drept. (Apocalipsa 19:10; Filipeni 2:9-11; Evrei 11:6). 

În jurul tronului ceresc îngerii şi făpturile vii se închină înaintea tronului lui 

Dumnezeu zicând „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat să primească puterea, 

bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor”. (Apocalipsa 

5:13) 

 

Erezii privind persoana lui Hristos  

 

O erezie care s-a răspândit în secolul al patrulea a fost cea cunoscută sub numele de 

apolinarianism. Apolinarie a devenit episcop de Laodicea în anul 361 şi a învăţat că 

persoana lui Hristos a avut trup uman şi minte şi duh de natură divină. Apolinarianismul a 

fost respins de câteva concilii, de la Conciliul din Alexandria din 363 la Conciliul din 

Constantinopol din 381. 

 

  Trup omenesc                        Natură divină 
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O altă erezie a fost cea cunoscută sub numele de nestorianism, de la Nestorie, 

făuritorul acesteia. Conform acestei erezii în Hristos locuiau două persoane distincte: una 

umană şi una divină. 

 

 

 

             Pers.             Pers. 

           umană           divină 

 

 

Nestorie a fost un predicator popular în Antiohia, şi din anul 428 a devenit episcop 

de Constantinopol. Biserica a respins această poziţie pentru că nicăieri în Biblie nu se 

vorbeşte de o natură omenească a lui Hristos că ar fi independentă de cea divină şi că în 

El ar locui două persoane distincte. Isus nu a vorbit despre persoana Sa la plural, sau că 

natura Sa umană conversează cu natura Sa divină. 

A treia erezie cu privire la fiinţa lui Hristos a fost monofizismul, sau eutihianismul. 

Conform acestei poziţii, promovate de Eutichie (378-454) conducătorul unei mănăstiri 

din Constantinopol, natura umană a lui Hristos ar fi fost absorbită de natura Sa divină, 

rezultând un al treilea tip de natură (ex. dacă punem câteva picături de cerneală într-un 

vas cu apă, lichidul nu va fi apă limpede şi nici cerneală, un lichid diferit, tulbure). (Gr 

monos „unul” şi physis „natură”). Astfel că Isus nu era nici om adevărat şi nici Dumnezeu 

adevărat. 
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Soluţia controversei: definiţia de la Calcedon din 451, a devenit definiţia standard a 

Bisericii ortodoxe, catolice şi protestante: Isus este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, 

cosubstanţial cu Tatăl după divinitatea Sa, şi cosubstanţial cu noi după umanitatea Sa; în 

toate lucrurile ca şi noi, dar fără păcat, având două naturi, neconfundabile, 

neschimbabile, indivizibile, inseparabile. 

 

 

4. Duhul Sfânt este recunoscut ca Dumnezeu 

a) Duhul Sfânt este o persoană divină, nu este “o putere” sau “forţa impersonală a lui 

Dumnezeu.” După cum se afirmă în teologie, Duhul Sfânt este a treia Persoană din cadrul 

Sfintei Treimi. Afirmaţia aceasta este dovedită de faptul că (i) El este prezentat cu 

pronume personal, deşi în limba greacă substantivul spirit sau duh este la genul neutru. – 

Ioan 16:13-14; (ii) El posedă atribute personale precum: intelect (I Cor. 2:11), 

sentimente (Rom. 8:27; 15:30), voinţă (I Cor. 12:21), poate fi tratat ca o persoană : poate 

fi ispitit – Fapte Ap. 5.9; poate fi minţit - Fapte Ap. 5.3; poate fi întristat – Efes. 4:30; 

poate întâmpina opoziţie – Fapte Ap. 7:51, poate fi insultat – Evr. 10:29; sau blasfemiat – 

Mat. 12:31,32; (iii) El îndeplineşte anumite acţiuni personale precum: regenerarea – Ioan 

3.5; oferă învăţătură – Ioan 14:26; depune mărturie – Ioan 15:26; îl glorifică pe Hristos – 

Ioan 16:14; cheamă oamenii la slujire – Fapte Ap. 13:2; oferă îndrumare în slujire – Fapte 

Ap. 16:6; mijloceşte pentru credincioşi – Rom. 8:26; (iiii) El are relaţii personale cu 

Tatăl şi cu Fiul. În “formula de botez” Numele Duhului Sfânt apare de cel al Tatălui şi al 

Fiului (Mat. 28:19; de asemenea în “benedicţia apostolică” sunt prezentate toate cele trei 

Persoane ale dumnezeirii (II Cor. 13:14), El este “administratorul Bisericii” (I Cor. 12.4-

6); (iiiii) Duhul Sfânt este divin, adevăr susţinut de următoarele afirmaţii: El este etern 

(Evr. 9:14); este omnişcient (I Cor. 2:10), omnipotent (Luca 1:35) şi omniprezent (Ps. 

139:7-10); Lui îi sunt atribuite lucrări ale divinităţii: El a fost implicat în opera de creţaie 

a lumii ( Gen. 1:2), în regenerarea omului (Ioan 3:5), în inspirarea Scripturilor (II Petru 
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1:21), în învierea morţilor (Rom. 8:11). El este numit în mod voit Dumnezeu (Fapte 5.3), 

II Cor. 3:17). 

 

 Antinomia Sfintei Treimi: Există un singur Dumnezeu şi totuşi Tatăl este 

Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. 

 

Sinoadele care au concretizat învăţătura despre Sfânta  Treime au fost: 

 Niceea (325 d. Hr) – dumnezeirea Fiului pentru combaterea ereziei lui Arie 

 Constantinopol (381 d. Hr.) – dumnezeirea Duhului Sfânt 

 

 Observaţii: 

- Doctrina despre Sfânta Treime nu este în conflict cu unitatea lui Dumnezeu. Există 

trei persoane (gr. prosopon) distincte având aceeaşi subsatnţă (gr. ousia). 

- Cele trei Persoane divine sunt egale şi coeterne; 

- Doctrina are valoare practică deoarece ne permite să vorbim despre dragostea eternă 

care se revarsă necontenit între persoanele Sfintei Treimi; numai Dumnezeu Îl poate 

revel ape Dumnezeu. 

 

 

 

Erezii antitrinitare 

1. Monarhianismul (gr. monos, unul, arheo, început), neagă trinitatea precum şi 

natura divină a lui Hristos. Au existat două tipuri de monarhianism: dinamic (Isus 

a fost un siplu om, însă a fost locuit de Logos), şi modalist  care susţinea că 

denumirea de „tată” şi cea de „fiu”  desemnau două aspecte diferite ale aceluiaşi 

Dumnezeu. Promotorii acestei învăţături greşite au fost Paul de Samosata şi 

Sabelius. 

2. Subordinaţionismul, promovat de Arie, afirma inegalitatea Persoanelor divine. În 

raportul dintre Persoane,  Fiul era considerat inferior Tatălui, Tatăl fiind mai 

mare, iar Fiul mai mic. 
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3. Triterismul, promovat de Ioan Filopon, afirma că de fapt există trei Dumnezei 

distincţi, şi nu doar trei Persoane distincte, cu individualitate proprie într-un 

singur Dumnezeu 

4. Unitariansimul, promovat se Fuast Socinus, afirmă că există o singură persoană 

divină, aceasta fiin Dumnezeu Tatăl.  

 

Concluzionăm spunând că ereziile şi-au găsit teren prielnic acolo unde au apărut doctrine 

greu de înţeles de mintea omenească, însă la o cercetare atentă a scripturilor, aceste 

erezii, chiar dacă au cunoscut o dezvoltare importantă în istoria creştinismului, îşi 

dovedesc şubrezenia.   

 

Analogii ajutătoare pentru explicarea Sfintei Treimi 

Mintea umană, care poate dialoga cu sine însăşi şi poate da verdicte asupra propriei 

deliberări, sau trăsăturile sufletului (sentiment, raţiune, voinţă), au fost sugerate ca 

eventuale analogii pentru explicarea doctrinei despre Sfânta Treime, însă nici o 

analogie nu este suficient de relevantă pentru ilustrarea acestui adevăr. W Grudem 

spune că „Scriptura nu foloseşte nicio analogie pentru explicarea şi facilitarea 

înţelegerii doctrinei Trintăţii. 

 

Controversa filioque (şi de la Fiul) 

 Controversa filique are de-a face cu doctrina purcederii Duhului Sfânt. Conform 

Crezului Niceo-constantinopolitan Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. În Crezul elaborat de 

către Conciliul de la Toledo (589) în apus a apărut adăugirea şi de la Fiul.  

 Controversa  filioque, alături de primatul papal, reprezintă probabil cele mai 

dificile obstacole de trecut înspre apropierea Bisericii de răsări de Biserica catolică. 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂREŢIA LUI DUMNEZEU 

 

Atributele divine 

 

Atributele divine sunt acele calităţi ale lui Dumnezeu care constituie ceea ce este 

El. Acestea sunt permanente, nu pot fi pierdute sau dobândite, sunt caracteristici 

obiective ale naturii Lui. 

Totdeauna va exista o notă de mister în cunoaşterea lui Dumnezeu, niciodată nu-I 

putem cunoaşte calităţile sau natura în mod exhaustiv. 

În scrierile teologilor reformaţi se vorbeşte despre atribute:  

- comunicabile, sunt acele calităţi ale lui Dumnezeu care pot fi regăsite măcar 

în parte în creaturile Lui omeneşti (dragostea, chiar şi omnipotenţa, pentru că 

şi omul are cel puţin un anumit grad de putere). 

- necomunicabile, sunt acele calităţi unice care nu pot fi regăsite la fiinţele 

omeneşti (omniprezenţa). 

O a doua pereche de categorii sunt calităţile imanente sau intranzitive (rămân în 

cadrul naturii lui Dumnezeu – ex. spiritualitatea) şi emanente sau tranzitive (care ies din 

natura lui Dumnezeu şi operează în afara ei – ex. mila). 

 În fine, sunt şi atribute ale măreţiei (spiritualitatea, personalitatea, viaţa, caracterul 

infinit, constanţa) şi atribute ale bunătăţii (calităţile morale: puritatea morală, integritatea, 

dragostea). 

     

Atributele măreţiei 
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A.Spiritualitatea 

Dumnezeu este duh; El nu este alcătuit din materie şi nu posedă o natură fizică 

(Ioan 4:24). Diverse referiri la invizibilitatea Lui (Ioan 1:18; 1Tim. 1:17; 6:15,16). Nu are 

limitări pe care le implică un trup fizic (Ioan 4:21; Fapte 17:24), şi nu este destructibil 

cum este materia.  

Antropomorfismele sunt încercări de a exprima adevărul despre Dumnezeu prin 

analogii umane (sugerează că El are mâini, picioare, caracteristici fizice) 

Teofaniile sunt manifestări temporare ale lui Dumnezeu sub formă fizică în 

Vechiul Testament. Doctrina despre spiritualitatea lui Dumnezeu a fost opusă practicării 

idolatriei. Dumnezeu fiind duh, nu putea fi reprezentat prin nici un obiect fizic sau 

imagine fizică. 

Mormonii susţin că Dumnezeu Tatăl şi Fiul au trupuri fizice, iar Duhul Sfânt nu. 

 

B. Personalitatea 

Georg Hegel credea în Absolut, un spirit sau o minte imensă care cuprinde toate 

lucrurile în Sine. Platon spunea că Dumnezeu este mintea eternă, cauza binelui din 

natură. Aristotel L-a considerat a fi “prima temelie a oricărei fiinţe”. Spinoza L-a definit 

pe Dumnezeu ca “Substanţa absolută, universală, Cauza reală a oricărei existenţe”. 

Leibniz spunea că raţiunea finală a lucrurilor este numită Dumnezeu. Kant L-a definit pe 

Dumnezeu ca o Fiinţă care prin înţelegerea şi voinţa Sa este cauza naturii; o Fiinţă care 

are toate drepturile şi nici o datorie; Autorul moral al lumii. 

Pentru creştini, din perspectiva biblică, Dumnezeu este personal, El este o fiinţă 

individuală, cu conştienţă de Sine şi voinţă. 

Personalitatea lui Dumnezeu poate fi dedusă din următoarele caracteristici:  

a. Numele lui Dumnezeu. 

Dumnezeu S-a identificat pe Sine ca “Eu sunt” (Iehova – Ex. 3:4). Acest nume 

care-L descrie pe Dumnezeu este folosit şi ca formulă de adresare (Gen. 4:26; 12:8; Ps. 

20:7,9). Numele Lui trebuie tratat cu respect (Ex. 20:7). Numele Iehova intră într-o serie 

de combinaţii: Iehova-Iire, Domnul va purta de grijă (Gen. 22:14); Iehova-Rafa, Domnul 

care vindecă (Ex. 15:26); Iehova-Nissi, Domnul steagul meu (Ex. 17:15); Iehova Şalom, 

Domnul Păcii (Jud. 6:24); Iehova Raah, Domnul Păstorul meu (Ps. 23:1). 
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Alt termen folosit pentru Divinitate este El, cu derivatele sale: Elim, Elohim. Este 

similar cu grecescul Theos şi latinescul Deus, şi este folosit pentru a include toţi membrii 

Divinităţii. El-Elyon, Cel Suprem, Cel Preaînalt (Ps. 78:35), iar El-Şadai ca 

Atotputernicul Dumnezeu (Gen. 17:1). 

Adonai, Domnul meu, este titlul care apare frecvent în profeţii, exprimând 

dependenţă şi supunere. Titlul “Domnul oştirilor” apare frecvent şi în scrierile postexilice 

(Is. 1:9; 6:3). Unii au considerat că termenul se referă la prezenţa lui Dumnezeu cu 

armatele lui Israel în timpul monarhiei, dar mai sigur că se face referire la prezenţa lui 

Dumnezeu în mijlocul oştirilor cerului, între îngeri (Iacov 5:4; Ps. 89:6.8).  

Numele se referă la relaţia lui Dumnezeu cu persoanele mai degrabă, decât la cele 

cu natura. 

b. Activitatea în care se angajează. El cunoaşte persoanele umane şi comunică cu 

ele (Gen. 3). 

c. El este descris ca o fiinţă care posedă toate capacităţile asociate cu 

personalitatea; El cunoaşte (Gen. 18:19); El simte (Ps. 103:8-14); El voieşte (Ps. 115:3); 

El acţionează.  

Implicaţii ale faptului că Dumnezeu este Persoană: relaţia pe care o avem cu El 

are o notă de căldură şi de înţelegere (El este Tatăl nostru); relaţia cu El nu este doar 

unilaterală (avem părtăşie cu El, Îi oferim şi primim dragoste); Dumnezeu trebuie tratat 

ca o Fiinţă (nu ca un obiect sau ca o forţă); El este un scop în Sine, nu un mijloc (El este 

important din cauza a ceea ce este El în Sine, nu doar pentru ceea ce face). 

 

C. Viaţa  

Dumnezeu se prezintă cu titlul “Eu sunt” (Ex. 3:14). Scriptura nu aduce 

argumente în favoarea existenţei Lui, ea pur şi simplu o afirmă (Evr. 11:6).  

Această caracteristică rezultă şi din diferenţa făcută între El şi alţi dumnezei (Ier. 

10:10,11; Ioan 5:26; 1 Tes. 1:9).  

Genul de viaţă al lui Dumnezeu este diferit de cel al oricărei alte fiinţe vii. În timp 

ce toate celelalte fiinţe îşi au viaţa în Dumnezeu, El nu îşi derivă viaţa din nici o altă 

sursă externă (Gen. 1:1). 
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Continuitatea existenţei Lui nu depinde de nimic din afara Lui (hrană, căldură, 

protecţie) (Mat. 6:25-33; Fapte 17:25). 

Deşi Dumnezeu este independent pentru existenţa Sa, nu înseamnă că El este 

distant, indiferent sau neimplicat. Dumnezeu a căutat să ne folosească pe noi nu datorită 

faptului că a fost constrâns de cineva sau de ceva, ci datorită faptului că este spre folosul 

nostru că ne permite să Îl cunoaştem şi să Îl slujim. 

 

D. Caracterul infinit 

Dumnezeu este infinit în raport cu spaţiul şi veşnic în raport cu timpul. El este 

deasupra spaţiului, nu este supus limitărilor spaţiale, El a adus atât spaţiul cât şi timpul în 

fiinţă.  

Nu există un loc în care El să nu poată fi găsit. El este atât imanent (în cadrul 

sistemului nostru), cât şi transcendent (dincolo de sistemul omenesc) (Ier. 23:23,24; 

Ps.139:7-12; Mat. 28:19,20). 

Există o deosebire clară între El şi falşii dumnezei. Acest lucru se vede clar în 

confruntarea dintre Ilie şi preoţii lui Baal (1 Împ. 18:27). 

Dumnezeu este veşnic, El a existat întotdeauna, El era, El este, şi El va fi (Ps. 

90:1,2; Iuda 25; Efes.3:21). Expresii ca “Cel dintâi şi Cel de pe urmă” şi “Alfa şi Omega” 

prezintă aceeaşi idee (Is. 44:6; Apoc. 1:8; 21:6; 22:13). 

Nu există variaţii în fiinţa Lui, El nu creşte, nici nu se face mai mic. 

Faptul că Dumnezeu nu este legat de timp nu înseamnă că El nu este conştient de 

succesiunea momentelor din timp. Există o ordine succesivă în actele lui Dumnezeu şi o 

ordine logică în deciziile Lui, deliberarea şi voinţa Lui nu se manifestă în timp. 

Înţelegerea Lui este incomensurabilă (Ps. 147:5; Prov. 15:3; Mat. 10:29,30; Evr. 

4:13). 

El este atotînţelept, El acţionează stăpânind toate datele şi valorile corecte (Rom. 

11:33; Ps. 104:24), El nu trebuie să-şi revizuiască niciodată o anumită estimare, datorită 

dobândirii unei informaţii suplimentare. 

El este atotputernic (omnipotent), adică El este capabil să facă toate lucrurile care 

pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Astfel, El învinge probleme 

insurmontabile (Gen. 18:10-44; Ier. 32:15-17; Mat. 19:26). 
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Atotputernicia Lui se vede în câteva moduri: puterea lui Dumnezeu asupra naturii 

(plăgile în Egipt, Ex. 7-12; 2Împ. 6:5-7), controlul asupra cursului istoriei (în mod 

deosebit în istoria poporului Israel), precum şi în viaţa şi personalitatea umană. Ps. 115:3 

“Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea”. 

Pentru realizarea unei acţiuni etice trebuie să fie prezente trei elemente: 

cunoaşterea a ceea ce trebuie făcut, voinţa de a face lucrul respectiv şi capacitatea de a 

face ceea ce ne-am propus. Dumnezeu posedă aceste capacităţi la cel mai înalt nivel. În 

atotputernicia Sa, Dumnezeu poate să înfăptuiască numai acele lucruri care sunt obiecte 

potrivite pentru manifestarea puterii Lui. Astfel, El nu poate să mintă (Evr. 6:18), nu 

poate să facă lucruri absurde (cercuri pătrate sau triunghiuri cu patru colţuri). Acestea 

însă nu sunt slăbiciuni, ci dovezi ale tăriei Lui. El este liber şi toate lucrurile le face “după 

buna plăcere a voii Sale” (Efes. 1:5,9; Filip. 2:13). 

 

E. Imuabilitatea (permanenţa sau constanţa)  

Dumnezeu este prezentat în Scriptură ca fiind neschimbător (Ps. 102:26,27; 

33:11; Maleahi 3:6 “Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb”; Iacov 1:17 “la El nu este nici 

schimbare, nici umbră de mutare”).  

În El nu este nici o schimbare cantitativă (El nu poate creşte în nici un domeniu, 

deoarece El este deja perfecţiunea) şi nici calitativă. El rămâne totdeauna credincios 

Legământului Său încheiat cu Avraam. 

Cum pot fi explicate acele pasaje în care Dumnezeu pare să se gândească sau să 

se căiască de ceea ce a făcut? Trei moduri de a le explica: 

1. Unele pasaje trebuie înţelese ca antropomorfisme (descrieri ale acţiunilor şi 

sentimentelor lui Dumnezeu în termeni omeneşti şi dintr-o perspectivă 

omenească, de exemplu, regretul). 

2. Cele ce par a fi răzgândiri pot să fie noi stadii în realizarea planului lui 

Dumnezeu. Un exemplu este oferta de mântuire pe care Dumnezeu o face 

neamurilor. 

3. Unele aşa-zise răzgândiri sunt schimbări ale orientării, rezultând din faptul că 

omul s-a angajat într-o relaţie diferită cu Dumnezeu. În cazul locuitorilor din 

Ninive, oamenii s-au schimbat, iar Dumnezeu a acţionat în consecinţă. 
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Dumnezeu nu este static, ci El este statornic. El este activ şi dinamic, însă într-un 

mod statornic şi consecvent cu natura Sa (Plângeri 3:22,23; 1 Ioan 1:9). 

Teologia procesului, care afirmă că realitatea este schimbătoare, procesuală, a pus 

la îndoială statornicia lui Dumnezeu. Realitatea este interdependentă, iar această 

interdependenţă se aplică şi lui Dumnezeu. Cea mai deplină expresie a înrudirii Lui cu 

lumea este dragostea. 

Teismul bipolar afirmă că cei doi poli, sau două aspecte ale lui Dumnezeu sunt: 

neschimbătoarea Lui esenţă abstractă şi actualitatea Lui concretă (sensibilitatea şi 

receptivitatea Lui la procesele din lume). 

Teologia procesului nu poate fi considerată o concepţie biblică, deoarece aceasta 

compromite dimensiunile absolute ale lui Dumnezeu. În timp ce Biblia Îl descrie pe 

Dumnezeu ca pe o fiinţă implicată în lume, ea Îl descrie şi ca premergător creaţiei şi 

având un statut independent. Până şi adepţii teologiei procesului au recunoscut că trebuie 

să existe aspecte ale realităţii care nu se schimbă. 

 

 

Atributele bunătăţii 

Calităţile morale, caracteristicile lui Dumnezeu ca fiinţă morală: puritate, integritate şi 

dragoste.  

 

A. Puritatea morală  

Prin puritate morală înţelegem absoluta separare a lui Dumnezeu de orice fărădelege sau 

rău. Puritatea Lui morală cuprinde dimensiunile sfinţeniei, dreptăţii şi justiţiei.  

SFINŢENIA 

 Cuvântul ebraic pentru “sfânt” (cadoş) înseamnă “scos” sau “retras de la 

întrebuinţarea comună, obişnuită”; verbul sugerează acţiunea de “a tăia” sau “a separa”.  

 Sacralitatea lui Dumnezeu era adesea transmisă obiectelor şi locurilor asociate cu 

El (rugul aprins – Ex. 3; muntele Sinai – Ex. 19; cortul, templul, vasele sfinte – Ex. 

26:33; 1 Împ. 6:16). 
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 Există două aspecte fundamentale ale sfinţeniei lui Dumnezeu. Primul aspect este 

unicitatea lui Dumnezeu, este totalmente separat de tot ce este întinat; acest aspect a fost 

numit de Louis Berkhof “sfinţenia maiestuoasă a lui Dumnezeu”. Al doilea aspect al 

sfinţeniei Lui este puritatea Lui absolută, în sensul că El este neatins şi nepătat de răul din 

lume. Habacuc 1:13 “Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să 

priveşti nelegiuirea”; (vezi Ioan 1:13; Iov 34:12). 

 Perfecţiunea lui Dumnezeu este standardul pentru caracterul nostru moral şi 

motivaţia pentru practica religioasă (Lev. 11:44,45; 19:2; Mat. 5:48). Preoţii şi jertfele 

trebuia să fie fără cusur (Lev. 1:3,10; 3:1,6; 4:3). 

 Credinciosul este chemat să fie asemenea lui Dumnezeu: să nu admită fărădelege, 

să fie lipsit de răutate morală şi să condamne păcatul. Biserica trebuie să fie sfântă. 

DREPTATEA 

 Dreptatea este sfinţenia lui Dumnezeu aplicată relaţiilor Lui cu celelalte fiinţe; 

înseamnă că Legea lui Dumnezeu, ca expresie adevărată a naturii Lui, este la fel de 

perfectă cum este El (Ps.19:7-9).  

 Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că acţiunile Lui sunt în concordanţă cu Legea 

pe care El însuşi a stabilit-o (Gen. 18:25; Ier. 9:24). 

 În vremurile medievale, şcoala de gândire a realiştilor susţinea că Dumnezeu 

alege ceea ce este drept, iar cea a nominaliştilor afirma că alegerea lui Dumnezeu face ca 

o acţiune să fie dreaptă. 

 Dar, binele nu este ceva arbitrar, Dumnezeu decide în concordanţă cu realitatea, 

iar acea realitate este El însuşi. Cel mai înalt scop al lui Dumnezeu este propria Lui 

glorie. Acest aspect nu este egoism, deoarece egoismul înseamnă să-L înlocuieşti pe 

Dumnezeu cu fiinţa proprie a unei persoane, iar pe de altă parte El fiind cea mai mare 

valoare din univers, Dumnezeu trebuie să aleagă propria Lui glorie. A pune pe altcineva 

pe primul loc ar fi de fapt idolatrie. 

 JUSTIŢIA 

 Justiţia Lui este dreptatea Lui oficială, pretenţia Lui ca alţi agenţi morali să adere 

deasemenea la aceste standarde. Atât păcatul cât şi faptele bune vor fi răsplătite (Gen. 

2:17; Rom. 6:23; 12:19; Deut. 7:9,10). Justiţia Lui înseamnă că El este nepărtinitor în 

administrarea Legii lui, nu manifestă favoritism sau parţialitate (1 Sam. 8:3; Amos 5:12). 
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 Psalmistul în Ps. 73 a meditat la aparenta prosperitate a celor răi, dar în final a 

aflat despre sfârşitul lor (Ps. 73:17-20,27). Justiţia lui Dumnezeu nu trebuie evaluată pe 

termen scurt. 

 Şi copiii lui Dumnezeu trebuie să dea dovadă de dreptate şi imparţialitate (Iacov 

2:9; Amos 5:15,24). 

 

B. Integritatea 

Integritatea este însuşirea de a rămâne cinstit, incoruptibil. Integritatea are de-a 

face cu problema adevărului. Există trei dimensiuni ale sincerităţii: (1) autenticitatea – a 

fi adevărat; (2) onestitatea – a spune adevărul; (3) credincioşia – a te dovedi adevărat. 

Autenticitatea este dimensiunea fundamentală a integrităţii divine. El este un 

Dumnezeu real. Adjectivul grecesc pentru adevărat este    , şi corespunde 

cuvântului ebraic (emeth) (Ier. 10:5,10; Ioan 17:3; 1 Tes. 1:9; Apoc. 3:7; 6:10; 1 Ioan 

5:20). 

În Onestitatea Sa, Dumnezeu prezintă lucrurile aşa cum sunt ele în realitate         

(1 Sam. 15:29; Tit 1:2; Evr. 6:18; Ioan 17:17,19). Minciuna este contrară naturii Sale. 

Dumnezeu cere poporului Său să fie onest (Deut. 25:13-15), să fie corect când prezintă 

mesajul Evangheliei (2 Cor. 4:2). 

Credincioşia subliniază fasptul că Dumnezeu îşi ţine cuvântul dat, îşi ţine 

promisiunile (Num.23:19; 1 Tes. 5:24; 1 Cor. 1:9; 2 Cor. 1:18-22; 2 Tim. 2:13 şi 1 Pet. 

4:19). Dumnezeu a fost credincios în promisiunea făcută lui Avraam că va avea un fiu, că 

va da o ţară urmaşilor lui. El a promis că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui (Gen. 

3:15). Copiii lui Dumnezeu trebuie să rămână credincioşi cuvântului dat (Ecl. 5:4,5), atât 

faţă de Dumnezeu (Ps. 61:5,8; 66:13) cât şi faţă de oameni (Ios. 9:16-21). 

 

C. Dragostea 

În general, dragostea lui Dumnezeu poate fi imaginată ca eterna Lui dăruire sau 

împărtăşire de Sine. Însăşi natura Lui este dragoste (1 Ioan 4:8,16; 2 Cor.13:11). 

Dragostea divină a fost exercitată din veşnicie între membrii Trinităţii. 

Dimensiunile de bază ale dragostei lui Dumnezeu faţă de noi sunt: (1) bunăvoinţa, 

(2) harul, (3) îndurarea şi (4) îndelunga Sa răbdare. 
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Bunăvoinţa este preocuparea continuă a lui Dumnezeu pentru binele şi bunăstarea 

celor pe care Îi iubeşte (Deut. 7:7,8; Ioan 3:16). Dragostea Lui (agape) constă dintr-un 

interes lipsit de egoism faţă de om şi de dragul omului (Ioan 15:9-17). Isus şi-a dat viaţa 

pentru vrăjmaşii Lui şi pentru păcătoşi (Rom. 5:8; 1 Ioan 4:10). Dragostea Lui este şi 

suportul continuu pentru credincioşi (Luca 15). Dumnezeu ne iubeşte datorită chipului 

Său din noi (Gen. 1:27), El se iubeşte pe Sine în noi, El ne iubeşte pentru ceea ce poate să 

facă din noi. El se îngrijeşte de tot ce are viaţă (Ps. 145:16; Mat. 6:26,28; 10:29). 

Dumnezeu este binevoitor faţă de întreaga rasă umană (Mat. 4:45; Fapte 14:17). 

Harul înseamnă favorul nemeritat acordat de Dumnezeu omului. Marcion (80-

160) a fost profesor în Asia Mică, el a respins Vechiul Testament ca şi carte creştină, iar 

în lucrarea sa “Antiteze” a pus în contradicţie Vechiul cu Noul Testament (Evanghelia 

după Luca plus zece epistole pauline). Tertulian a scris o lucrare în cinci volume 

“Împotriva lui Marcion”. Marcion a susţinut că Biblia prezintă doi Dumnezei: unul al 

Vechiului Testament (Dumnezeul creaţiei şi al justiţiei stricte) şi unul al Noului 

Testament (Hristos, Dumnezeul dragostei). Harul lui Dumnezeu este acordat cu 

generozitate (Ex. 34:6; Efes. 1:5,8; 2:7-9; Tit 2:11; 3:3-7). 

Îndelunga răbdare subliniază abţinerea pentru multă vreme a lui Dumnezeu de a 

judeca lumea şi continuarea prezentării harului Său (Ps. 86:15; Rom. 2:4; 9:22; 1 Pet. 

3:15). Îndelunga Lui răbdare se vede în modul în care a suferit cârtirile poporului Israel. 

Chiar şi potopul a fost întârziat pentru a mai acorda o ultimă şansă oamenilor (1 Pet. 

3:20), la fel şi ziua judecăţii, pentru că El nu doreşte “ca vreunul să piară, ci toţi să vină la 

pocăinţă” (2 Pet. 3:9). Ucenicii Lui trebuie să prezinte aceleaşi calităţi ca şi Stăpânul lor 

(Ioan 15:12; Mat. 18:23-25).  

Îndurarea este compasiunea lui Dumnezeu plină de sensibilitate şi de dragoste faţă 

de poporul Lui. În limba ebraică   (hesed) iar în limba greacă    

exprimă această dimensiune (Ps. 103:13; 57:10; 86:5; Deut. 5:10). El a auzit strigătele 

evreilor din robie (Ex. 3:7). Isus a avut compasiune pentru cei suferinzi (Marc. 1:41; Mat. 

9:36; 14:14). 
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Dragostea şi justiţia divină 

 

 Nu este tensiune între aceste două caracteristici divine. Justiţia lui Dumnezeu este 

o justiţie iubitoare, iar dragostea Lui este o dragoste dreaptă. Conceptul de dragoste fără 

justiţie nu este o învăţătură biblică. Dacă dragostea nu cuprinde şi justiţia, ea este numai 

sentimentalism. 

 Dragostea şi justiţia au conlucrat în modul lui Dumnezeu de a se purta cu omul. 

Justiţia cere plata pentru păcat, dragostea oferă această plată. Oferirea lui Isus ca jertfă de 

ispăşire pentru păcat, înseamnă că atât justiţia cât şi dragostea lui Dumnezeu au fost 

menţinute. Această oferire arată o mai mare dragoste din partea lui Dumnezeu decât dacă 

ar elibera cu indulgenţă, fără nici un preţ, pe oameni de sub consecinţele păcatului. 

 Scolasticii foloseau trei metode speculative  pentru a deduce atributele lui 

Dumnezeu. Prima metodă (cauzalitatea) implica investigarea naturii universului, şi 

atribuirea lui Dumnezeu a acelor calităţi care sunt necesare pentru a determina efectele 

observate. A doua metodă (negarea) consta în îndepărtarea din ideea de Dumnezeu a 

tuturor imperfecţiunilor găsite în om şi înlocuirea lor cu perfecţiunile opuse. A treia 

metodă (eminenţa) consta în a lua calităţile pozitive găsite la om şi în a le atribui la 

superlativ lui Dumnezeu, pe baza presupunerii că Dumnezeu este sursa acelor calităţi. 

 În zilele noastre se observă riscul de alunecare spre o teologie “introvertită”, 

adică, în loc să căutăm să-I aducem lui Dumnezeu glorie, căutăm ca noi să fim stăpâni iar 

Dumnezeu să slujească intereselor noastre. 
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ANGELOGIE 

 

 Studierea acestui subiect este destul de dificilă, deoarece îngerii sunt menţionaţi în 

Biblie implicaţi în anumite activităţi, în legătură cu Dumnezeu şi nu se vorbeşte în mod 

explicit numai despre ei.  

 Definiţie: Prin “îngeri” înţelegem acele fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a 

creat mai presus de om şi dintre care unele I-au rămas ascultătoare lui Dumnezeu şi Îi 

îndeplinesc voia, în timp ce altele s-au răzvrătit, şi-au pierdut starea lor de sfinţenie şi 

acum I se opun şi Îi împiedică lucrarea.  

 Karl Barth, care a tratat în mod exhaustiv acest subiect, a afirmat că el este “cel 

mai remarcabil şi mai dificil dintre toate”. 

 Wayne Grudem defineşte îngerii astfel: îngerii sunt creaturi, fiinţe spirituale cu 

judecată morală şi inteligenţă înaltă, însă fără a avea un trup fizic.24 

 

A. Existenţa îngerilor 

 

Toate religiile recunosc existenţa unei lumi spirituale. Mitologiile vorbesc despre 

zei, duhuri, demoni, genii şi eroi. În Persia s-a dezvoltat o învăţătură intensă despre 

îngeri, iar unii critici au afirmat că evreii au luat învăţăturile privind acest subiect de la 

persani.25 Această teorie este totuşi foarte dubioasă, deoarece nu pot fi aduse argumente 

în favoarea ei; ea nu se poate armoniza cu Cuvântul lui Dumnezeu.   

                                                           
24 Grudem, Wayne, Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, Inter-Varsity Press, 

Leicester, 1994, p. 397. 
25 Louis Berkof, Systematic Theology, The Banner of Truth Trust,Edinburg, 1958, p. 143. 



 102 

 Biserica creştină a crezut mereu în existenţa îngerilor, dar în cadrul teologiei 

liberale moderne această idee a fost înlăturată.  

 Deşi gânditori ca Leibnitz şi Wolff, Kant şi Schleiermacher au admis posibilitatea 

existenţei unei lumi angelice, şi unii dintre ei chiar au încercat să dovedească acest lucru 

prin argumente raţionale, este evident totuşi că filozofia nu poate nici dovedi şi nici nega 

existenţa îngerilor. 

 Negarea de către neoortodoxism a existenţei obiective a îngerilor a fost 

contracarată de o largă publicitate dedicată demonilor şi activităţii lor.  

 Omul nu poate, prin capacităţile sale  să descopere existenţa îngerilor, deoarece 

predispoziţia lui este împotriva supranaturalului. Cunoaşterea limitată a omului nu-i 

permite să tragă concluzia că nu există fiinţe de tipul îngerilor.  

 Henry C. Thiessen enumeră următoarele motive care au dus la indiferenţa sau 

respingerea acestei doctrine: (1) gnosticismul cu închinarea sa la îngeri (Coloseni 2:18), 

(2) speculaţiile ridicole ale scolasticismului Evului Mediu, (3) exagerata credinţă în 

vrăjitorie din perioada recentă şi apariţia închinării la demoni şi la Satan. 

 Motive pentru a crede în existenţa îngerilor: (1) desele referiri din Biblie la acest 

subiect şi învăţătura lui Isus, (2) posedarea demonică, închinarea la demoni şi extinderea 

practicilor spiritiste amplificată în perioada contemporană, (3) lucrarea lui Satan şi a 

duhurilor rele de a împiedica răspândirea şi acceptarea Evangheliei.  

 

B.  Istoria doctrinei 

 

Apologeţii secolului al II-lea le-au acordat îngerilor un statut apropiat de cel al 

divinităţii. Iustin Martirul a înşirat fiinţele cărora creştinii le aduc reverenţă şi închinare; 

el nu l-a inclus numai pe Fiul lui Dumnezeu, ci şi întreaga oştire de îngeri ce îl urmează şi 

I se aseamănă.  

 Creştinismul medieval s-a angajat în lungi dezbateri cu privire la îngeri. Impulsul 

major venea din opera unui scriitor din secolul al V-lea sau al al VI-lea care şi-a luat 

pseudonimul de Dionisie Areopagitul. El I-a clasificat pe îngeri în trei grupe: (1) scaune 

de domnii, heruvimi şi serafimi; (2) autorităţi, stăpâniri şi puteri; (3) domnii, arhangheli şi 

îngeri. Primul grup, cel mai apropiat de Dumnezeu, îl luminează pe al doilea, care la 
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rândul lui îl luminează pe cel de-al treilea. Pseudo-Dianisie a accentuat conceptul de 

ierarhie. Folosind afirmaţia lui Pavel că Legea a fost dată prin îngeri (Galateni 3:19), el 

susţine că omul nu are acces direct la Dumnezeu ci doar prin intermediul îngerilor. 

 Toma d’Aquinas, în lucrarea “Summa contra Gentiles” a căutat să demonstreze 

prin raţiune existenţa îngerilor. În “Summa theologica” a încercat să clarifice subiecte 

precum: numărul îngerilor – mai mare decât numărul tuturor fiinţelor materiale la un loc; 

individualitatea lor – ei se află totdeauna într-un loc anume. Fiecare persoană are un înger 

păzitor atribuit la naştere (înainte de a se naşte, fiecare copil este sub paza îngerului 

păzitor al mamei sale). Îngerii se bucură de întâmplările fericite ale persoanelor plasate în 

grija lor, dar nu se mâhnesc din pricina întâmplărilor negative, deoarece părerea de rău şi 

durerea le sunt străine. Toma d’Aquinas a formulat 118 întrebări prin care făcea analiza 

naturii şi a condiţiei îngerilor. El a fost numit Doctor angelic.  

 Johannes Quenstedt, unul dintre scolasticii luterani din secolul al XVII-lea, a spus 

că aşa cum există entităţi pur corporale (pietrele), entităţi parţial corporale şi parţial 

spirituale (oamenii), tot aşa ar trebui să ne aşteptăm ca în creaţie să existe şi entităţi 

complet spirituale (îngerii).       

Charles Hodge, teolog calvinist din secolul al XIX-lea afirma că există toate 

motivele să se presupună că printre creaturile raţionale scala fiinţării este la fel de extinsă 

ca în lumea animală. 

În prima parte a secolului XX, Rudolf Bultmann, teolog german, a remarcat că 

îngerii au un rol major în Noul Testament şi ocupă cerul iadul şi pământul şi pot interveni 

în numele lui Dumnezeu în mod miraculos în ordinea creată, iar demonii intrând în om 

cauzează diverse boli. Dar astăzi, spunea Bultmann, datorită descoperirilor ştiinţifice nu 

mai credem în astfel de fiinţe spirituale. Credinţa în spirite este doar reflectarea unor idei 

populare din vremuri străvechi, este doar un mit. 

Spre sfârşitul secolului XX a existat o renaştere reală a interesului faţă de 

activitatea îngerilor răi, faţă de supranatural şi ocult. Creştinii au manifestat un interes 

reînnoit faţă de demonologie, adică de posedarea demonică şi de bolile induse demonic.  

 

C. Revelaţia biblică 
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Dacă acceptăm revelaţia biblică, atunci nu poate exista nici o îndoială cu privire la 

existenţa îngerilor. Există, după cum sublinia Charles C. Ryrie, două caracteristici 

principale pe care le manifestă această revelaţie. Mai întâi ea este cuprinzătoare. Vechiul 

Testament vorbeşte de îngeri de peste 100 de ori, în timp ce Noul Testament îi 

menţionează de 165 de ori. Existenţa lor este menţionată în treizeci şi patru de cărţi ale 

Bibliei, de la cea mai veche (Genesa sau Iov) până la ultima, iar în Apocalipsa apar 65 de 

referinţe clare la îngeri mai mult decât în orice carte a Bibliei.  

În al doilea rând, Isus a făcut dese referiri la existenţa îngerilor iar aceştia au avut 

un rol activ în lucrarea Sa. El nu s-a înşelat în afirmaţiile făcute şi nici nu şi-a adaptat 

învăţătura la credinţele ignorante ale oamenilor. El ştia că îngerii există şi a reflectat 

această cunoştinţă în învăţătura Sa. 

 

D. Terminologia 

 

Termenul ebraic pentru înger este mal’ak iar corespondentul său în greacă este 

cuvântul  angelos. Semnificaţia de bază este cea de mesager fie uman fie divin. Exemple 

de mesageri umani: mesagerul trimis de Izabela la Ilie (1 Împăraţi 19:2), ucenicii trimişi 

de Ioan Botezătorul la Isus (Luca 7:24), ucenicii lui Isus (Luca 9:52).  

 Alte expresii ebraice ce fac referire la îngeri sunt “fiii lui Elohim” (Iov 1:6; 2:1) 

“fiii lui Elim”(Psalmi 29:1; 89:6), “sfinţi”(Psalmi 89:5,7) şi “străjeri”(Daniel 4:13,17,23). 

În mod colectiv se face referire la ei cu ajutorul expresiei “adunarea cea mare” (Psalmi 

89:7), “oaste” sau “oştiri” – ca în comuna expresie “Dumnezeul oştirilor”, care doar în 

cartea lui Isaia se găseşte de peste şaizeci de ori.  

 În Noul Testament deseori apare şi o expresie însoţitoare care arată clar că este 

vorba de mesageri spirituali: “îngerii din ceruri” (Matei 24:36). Alte expresii folosite 

sunt: “oaste cerească” (Luca 2:13), “duhuri” (Evrei 1:14) şi “domnii”, “puteri”, “scaune 

de domnii”, “stăpâniri” şi “dregători”(Coloseni 1:16, 2:15; Romani 8:38; Coloseni 15:24; 

Efeseni 6:12).  

 Termenul “arhanghel” apare în două pasaje: 1 Tesaloniceni 4:16 şi Iuda 9 (Mihail 

este numit arhanghel) 
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E. Originea îngerilor  

 

În Scriptură nu se afirmă explicit timpul şi modul creării îngerilor. Faptul că ei au fost 

creaţi este subânţeles în Psalmul 148:2-5 “Lăudaţi-L toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L toată 

oştirea Lui!…să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute”, şi în 

Coloseni 1:16. Alte texte precum Genesa 2:1 şi Iov 38:7 nu sunt suficient de clare pentru 

a se susţine că îngerii au făcut parte din creaţia originară, ei erau prezenţi când a fost creat 

pământul. 

 Faptul că singur Dumnezeu are nemurirea (1 Timotei 6:16) poartă în sine 

implicaţia că îngerii au fost creaţi de Dumnezeu şi îşi datorează continua existenţă 

suportului continuu al lui Dumnezeu.  

 Îngerii n-au evoluat dintr-o formă inferioară sau mai puţin complexă de viaţă, de 

asemena ei nu procreează (Matei 22:30).  

 Toate lucrurile, deci şi îngerii, au fost create de Hristos (Ioan 1:1-3). 

  

F. Natura îngerilor  

 

1. Ei sunt dotaţi cu personalitate 

Îngerii au existenţă personală, posedă caracteristici personale: raţiune, sentimente 

şi voinţă. Acest lucru este adevărat cu privire atât la îngerii buni cât şi la cei răi (Matei 

8:29; Luca 2:13; Luca 8:28-31). Faptul că ei nu au corpuri omeneşti nu-i împiedică să fie 

dotaţi cu personalitate (aşa cum nu-L împiedică nici pe Dumnezeu).  

 Capacitatea de cunoaştere a îngerilor este superioară oamenilor, dar ei nu cunosc 

totul, ca Dumnezeu (Matei 24:36). Experienţele care ţin de longevitatea lor, precum şi 

ordinul superior al creării lor, le conferă o doză de cunoaştere superioară faţă de cea a 

omului. Alte texte care vorbesc despre cunoaşterea îngerilor: 2 Samuel 14:20; Matei 

24:36; 1Timotei 5:21. Îngerii căzuţi caută să afle anumite lucruri despre mântuirea 

oamenilor   (1 Petru 1:11,12). 

 Deşi sunt înzestraţi cu voinţă, îngerii, la fel ca toate creaturile lui Dumnezeu (Iov 

2:6), demonii de asemenea sunt supuşi voinţei lui Hristos (Luca 8:28-31). 
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2. Ei sunt fiinţe spirituale  

Îngerii sunt spirite care slujesc (Evrei 1:14). Demonii sunt spirite necurate (Luca 

8:2; 11:24-26). Astfel, îngerii fiind fiinţe spirituale sunt nemateriali şi necorporali. 

Părinţii Bisericii credeau că îngerii au un soi de corpuri eterice sau învăpăiate. În Evul 

Mediu s-a ajuns la concluzia că ei sunt fiinţe spirituale pure. În Scriptură, îngerii şi 

demonii sunt numiţi în mod explicit spirite (pneumata) (Matei 8:16; Luca 7:21; 8:2; Fapte 

19:12; Efeseni 6:12 şi Evrei 1:14). Sunt fiinţe spirituale finite, iar natura lor nu-i 

împiedică să apară în faţa oamenilor. De obicei ei apar ca bărbaţi (deşi este posibil ca 

femeile din Zaharia 5:9 să fie îngeri). Ei apar în vise şi viziuni (Matei 1:20; Isaia 6:1-8), 

în dezvăluiri speciale (2 Regi 6:17) şi înaintea unor oameni aflaţi într-o stare normală de 

veghe sau de conştientă (Genesa 19:1-8; Marcu 16:5; Luca 2:13). 

 Unii îngeri sunt descrişi ca având aripi (Isaia 6:2,6; Ezechiel 1:5-8) şi ca având 

caracteristici supraomeneşti (Daniel 10:5-7; Apocalipsa 10:1-3; 15:6; 18:1). 

Faptul că îngerii sunt spirite poate fi dedus şi pe baza următoarelor considerente:  

a) Demonii (îngerii căzuţi) sunt descrişi ca spirite (Matei 8:16; 12:45; Luca 7:21; 

8:2; 11:26; Fapte 19:12; Apocalipsa 16:14) 

b) Ni se spune în Efeseni 6:12 că lupta noastră nu este împotriva “cărnii şi a 

sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a domniilor, a stăpânirilor întunericului”. 

c) În Coloseni 1:16, Pavel  pare să indice că forţele cereşti sunt invizibile. 

d) Isus a afirmat că îngerii nu se căsătoresc (Matei 22:30) şi nu mor(Luca 20:36). 

 Au existat uneori şi tendinţe de preamărire a îngerilor acordându-li-se o închinare 

(Col. 2:18) şi o reverenţă, cuvenită exclusiv lui Dumnezeu (tendinţa gnostică). 

 

3. Ei sunt nemuritori şi nu se înmulţesc  

Îngerii au fost creaţi toţi deodată, în mod direct, şi ei nu au putere să se 

înmulţească în mod normal. Există un mare număr de îngeri. Scriptura întrebuinţează 

diverse moduri de a le indica numărul: “zeci de mii” (Deuteronom 32:2); “douăzeci de 

mii, mii şi mii” (Psalmi 68:17); “douăsprezece legiuni” (Matei 26:53). Alte referiri 

biblice găsim în Evrei 12:22; Apocalipsa 5:11; Daniel 7:10; Iov 25:3 şi 2 Împăraţi 6:17.  

 

4. Ei sunt mai puternici decât omul, dar nu sunt omnipotenţi 
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Biblia afirmă că îngerii sunt superiori omului în ce priveşte puterea (2 Petru 2:11; 

Psalmi 103:20). Pavel îi numeşte “îngerii puterii” (2 Tesaloniceni 1:7). Îngerii au eliberat 

pe apostoli din închisoare (Fapte 5:19; 12:7) şi au rostogolit piatra de la mormântul lui 

Isus (Matei 28:2). Ei sunt totuşi limitaţi în putere, aşa cum se vede în lupta dintre îngerii 

buni şi cei răi (Apocalipsa 12:7). Îngerul care a venit la Daniel a avut nevoie de ajutor din 

partea lui Mihail în lupta sa cu prinţul Persiei (Daniel 10:13). Nici arhanghelul Mihail 

(Iuda 9) şi nici Satan (Iov 1:12; 2:6) nu au putere nelimitată. 

 

5. Ei nu sunt omniprezenţi 

Îngerii nu pot fi simultan în mai multe locuri. Ei se deplasează, umblă pe pământ (Iov 

1:7; Zaharia 1:11; 1 Petru 5:8), merg dintr-un loc în altul (Daniel 9:21-23).  

 Aceasta implică un anumit timp şi uneori întârzieri (Daniel 10:10-14). 

 Chiar şi ideea că ei zboară sugerează că sunt “duhuri spirituale trimise să 

îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moştenii împărăţia” (Evrei 1:14).  Îngerii căzuţi 

sunt slujitorii lui Satan (2 Corinteni 11:15). 
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Înfăţişarea îngerilor 

 

În general îngerii nu sunt văzuţi. Balaam nu a văzut pe îngerul care îi stătea în 

drum până când Domnul nu i-a deschis ochii (Numeri 22:31). Elisei s-a rugat Domnului 

ca să-i deschidă ochii slujitorului său să vadă că muntele era plin de cai şi de care de foc 

(2 Împăraţi 6:17).  

 Când îngerii sunt văzuţi, de obicei, ei au o înfăţişare asemănătoare cu cea a 

omului, astfel că pot fi foarte bine confundaţi cu oamenii (Genesa 18:2,16,20; 

19:1,5,10,12,15,16; Judecători 13:6; Marcu 16:5; Luca 24:40). Uneori gloria lui 

Dumnezeu emană din ei (Luca 2:9; 9:26), alteori sunt văzuţi îmbrăcaţi în haine albe, cu o 

înfăţişare strălucitoare (Matei 28:3; Ezechiel 1:13; Daniel 10:6; Apocalipsa 1:14; 19:12). 

 Biblia nu face vreo referire specială, explicită, la faptul că îngerii ar fi înaripaţi 

(deşi Daniel 9:21 şi Apocalipsa 14:6 vorbesc despre ei că ar zbura). Heruvimii şi 

serafimii sunt reprezentaţi înaripaţi (Exod 25:20; Isaia 6:2) la fel şi creaturile din Ezechiel 

1:6. 

 

Organizarea îngerilor 

 

Există puţine informaţii în Biblie despre organizarea îngerilor. 

 Arhanghelii, au un statut superior faţă de îngerii obişnuiţi. Termenul este folosit 

doar de două ori în Biblie: 1Tesaloniceni 4:16 şi Iuda 9. Doar arhanghelului Mihail îi este 

menţionat numele. Numele Mihail înseamnă “Cine este ca Dumnezeu?” sau “Cine 

seamănă cu El?”. Despre el aflăm că îşi are proprii săi îngeri (Apocalipsa 12:7), că este 

prinţul poporului Israel (Daniel 10:13,21; 12:1) şi că misiunea lui specială este legată de 

ocrotirea şi prosperitatea poporului Israel. El conduce armatele cereşti de îngeri în lupta 

împotriva lui Satan şi a îngerilor răi (Apocalipsa 12:7) şi anunţă revenirea lui Hristos 

(1Tesaloniceni 4:16-18).  

 Gabriel nu este prezentat explicit în Biblie ca fiind arhanghel, nu se spune nici 

câţi arhangheli sunt.  
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 Cartea apocrifă a lui Enoh (20:1-7) enumeră şase îngeri puternici: Uriel, Rafael, 

Rauel, Mihail, Zariel şi Gabriel, o altă variantă îl adaugă şi pe Remiel ca al şaptelea. 

Heruvimii, sunt menţionaţi în Genesa 3:24; 2Regi 19:15; Ezechiel 10:1-22; 

28:14-16. S-a sugerat că “heruvim” înseamnă “a acoperi” sau “a păzi”. Un heruvim păzea 

intrarea în Eden (Genesa 3:24). Doi heruvimi erau aşezaţi deasupra chivotului în cort şi în 

templu (Exod 25:19; 1Regi 6:23-28). Nişte heruvimi au fost de asemenea lucraţi în 

ţesătura perdelei dinăuntrul cortului (Exod 26:1,31) şi au fost sculptaţi pe uşile templului 

(1Regi 6:32,35), sunt descrişi ca sprijinind tronul lui Dumnezeu (Psalmi 18:10; 80:1; 

99:1). Putem trage concluzia că ei sunt în general păzitori; s-ar putea ca Satan să fi fost 

unul dintre heruvimi înainte de cădere (Ezechiel 28:14-16). 

 Serafimii, sunt menţionaţi pe nume o singură dată numai în Isaia 6:2,6, unde se 

închină înaintea lui Dumnezeu. Se pare că ei sunt preocupaţi mai mult de sfinţenie şi de 

închinare, decât de justiţie şi de putere.  

 Ei conduc cerul în închinarea înaintea lui Dumnezeu şi îi purifică pe slujitorii lui 

Dumnezeu pentru a face o slujbă care să fie bine primită. 

 Făpturile vii din Apocalipsa (6:1 şi urm.; 15:7) se închină înaintea lui Dumnezeu 

şi conduc judecăţile Lui. Aceste făpturi sunt martore la închinarea celor o sută patruzeci 

şi patru de mii (Apocalipsa 14:3) şi îndeplinesc lucrări în jurul tronului lui Dumnezeu. 

 Străjerii. În Daniel 4:13 este menţionat un străjer sfânt, aici substantivul este 

folosit la singular, iar în versetul 17 se foloseşte pluralul “străjeri”. Probabil că aceştia 

sunt îngeri trimişi de Dumnezeu ca să supravegheze. Această acţiune de supraveghere 

este sugerată chiar de numele lor. Ei sunt angajaţi de asemenea să aducă un mesaj din 

partea lui Dumnezeu. 

 Fiii lui Dumnezeu. Expresia “fiii lui Dumnezeu” este folosită în Iov 1:6; 2:1 şi 

38:7 pentru a face referire la îngeri, inclusiv la Satan. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu în 

sensul că au fost creaţi de Dumnezeu. Unii susţin că fiii lui Dumnezeu care sunt 

menţionaţi în Genesa 6:2 sunt îngeri care au trăit cu femei. S-ar putea totuşi ca acolo să 

fie o referire la linia descendenţilor lui Set, dar nu există dovezi suficiente pentru a 

demonstra o teorie sau alta folosind acest pasaj ca sursă de informaţii. 
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 Îngerul Domnului. În Vechiul Testament sunt numeroase referiri la acest “înger 

al Domnului” (Genesa 16:7-14; 22:11,14-15; 24:7,40; 32:24-30; 48:15,16; Exod 3:2; 

14:19; 23:20-23; 32:34-33:17; Judecători 2:1,4; 5:23; 6:11-24; 13:3 etc.) 

 Problema ce se iveşte este că uneori acest înger este reprezentat ca fiind una cu 

Dumnezeu (Genesa 31:11 şi 13 “Eu sunt Dumnezeul lui Betel” şi Exod 3:2,6 “Eu sunt 

Dumnezeul tatălui tău”), iar alteori se face distincţie clară între el şi Dumnezeu (Genesa 

16:11, unde îngerul îi spune lui Agar “Domnul a auzit mâhnirea ta” şi Exod 23:20, unde 

Domnul îi spune poporului Israel: “Iată, Eu trimit un înger înaintea ta”). 

 Există trei interpretări principale în legătură cu “îngerul Domnului”: (1) el este 

doar un înger cu o însărcinare specială; (2) el este Dumnezeu Însuşi vizibil temporar sub 

o formă asemănătoare cu cea a omului; (3) el este Logosul, a Doua Persoană a trinităţii 

într-o vizită temporară preîncarnată. Millard Erickson afirmă că nici una dintre aceste trei 

interpretări nu este pe deplin satisfăcătoare, dar totuşi înclină spre varianta a doua în care 

îngerul Domnului ar fi Dumnezeu Însuşi vizibil temporar.26 Charles C. Ryrie spune că 

îngerul Domnului este o hristofanie, o apariţie a lui Hristos, înainte de întrupare, şi 

argumentează că apariţia îngerului Domnului încetează după întruparea lui Hristos.27 

 Deşi există puţine informaţii categorice şi clare privind organizarea îngerilor, se 

înţelege totuşi că atât îngerii vrednici cât şi cei căzuţi au o structură organizatorică. 

Apostolul Pavel enumeră în Coloseni 1:16 “scaune de domnii, dregătorii, domnii şi 

stăpâniri”, iar în Efeseni 6:12 “căpetenii, domnii, stăpânitori ai întunericului acestui veac, 

duhuri ale răutăţii din locurile cereşti”. Henry C. Tiessen spune că “scaunele de domnii” 

se referă probabil la îngerii al căror loc este în prezenţa nemijlocită a lui Dumnezeu şi 

sunt învestiţi cu puteri regale pe care le exercită sub autoritatea lui Dumnezeu; 

“dregătoriile” se referă la domnitori peste anumite popoare sau naţiuni. Astfel, despre 

Mihail ni se spune că este prinţul lui Israel (Daniel 10:21; 12:1); citim de asemenea 

despre prinţul Persiei şi despre prinţul Greciei (Daniel 10:20); “stăpânirile”s-ar putea să 

fie autorităţi subordonate, slujind sub unul dintre celelalte ranguri.28 

 

 

                                                           
26 Millard J. Erickson, op. cit., vol.1, p. 486. 
27 Charles C. Ryrie, op. cit., p. 116. 
28 Henry C. Thiessen, op. cit., p. 161. 
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Activităţile îngerilor vrednici 

 

Lucrarea îngerilor în legătură cu viaţa şi propovăduirea lui Hristos 

 

Hristos a experimentat ajutorul îngerilor într-un grad foarte înalt. Maria a fost 

înştiinţată de către îngerul Gabriel că ea va deveni mama Mântuitorului (Luca 1:26-38). 

Iosif a fost asigurat de către un înger că “ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt” 

(Matei 1:20). Îngerii i-au anunţat pe păstori despre naşterea lui Hristos în Betleem (Luca 

2:8-15). Nişte îngeri au venit şi i-au slujit lui Hristos după ce a fost ispitit în pustie (Matei 

4:11). Isus i-a spus lui Natanael că va vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi 

coborându-se peste Fiul Omului (Ioan 1:51). Un înger din ceruri a venit să-L întărească în 

grădina Gheţimani (Luca 22:43). Un înger a rostogolit piatra de la uşa mormântului lui 

Isus şi a vorbit cu femeile care au venit la mormânt (Matei 28:2-7). Tot îngerii L-au 

însoţit pe Hristos la înălţarea Sa la cer (Fapte 1:10) şi Îl vor însoţi când va veni a doua 

oară (Matei 16:27; 25:31). Îngerii sunt prezentaţi ca fiind foarte dornici să privească la 

planul de mântuire pe care L-a făurit Hristos (1Petru 1:12). Aceasta denotă o relaţie 

foarte intimă între Hristos şi îngeri. 

 

Lucrarea îngerilor buni în general  

1. Îngerii Îl laudă şi Îl glorifică continuu pe Dumnezeu (Iov 38:7; Psalmi 103:20; 

148:2; Apocalipsa 5:11,12; 7:11; 8:1-4). Această activitate are loc în cer, dar la naşterea 

lui Isus, îngerii cântau deasupra câmpiei Betleemului “Slavă lui Dumnezeu în locurile 

preaînalte” (Luca 2:13,14). Ei se închină înaintea Lui (Evrei 1:6; Apocalipsa 5:8-13), se 

bucură de lucrările lui Dumnezeu (Iov 38:6-7) şi se înfăţişează înaintea Lui (Iov 1:6; 2:1).  

2. Îngerii revelează şi comunică omului mesajul lui Dumnezeu. Numele înger 

înseamnă “mesager”, ei au un mesaj de transmis. Îngerii au fost mediatori ai Legii (Fapte 

7:53; Galateni 3:19; Evrei 2:2). Cu toate că nu sunt menţionaţi în Exod 19, se afirmă în 

Deuteronom 33:2 că: “Domnul a venit… din mijlocul zecilor de mii de sfinţi.” Nu se 

spune în schimb că ei ar fi îndeplinit o funcţie similară în cadrul noului legământ. Ca 

mesageri, îngerii au apărut în faţa lui Zaharia (Luca 1:13-20) şi a Mariei (Luca 1:26-38). 
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Îngerii I-au vorbit de asemeni lui Filip (Fapte 8:26), lui Corneliu (Fapte 10:3-7), lui Petru 

(Fapte 11:13; 12:7-11) şi lui Pavel (Fapte 27:23). 

Îngerii se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu (Luca 15:10) 

Când Pavel a proclamat evanghelia atât Evreilor cât şi neamurilor, el a fost uimit 

de minunatul plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor “pentru ca domniile şi 

stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi prin Biserică înţelepciunea nespus de 

felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10). Petru spune “chiar şi îngerii doresc să privească 

(1Petru 1:20) la minunatul plan al mântuirii lucrând în vieţile credincioşilor. Wayne 

Grudem spune că “această dorinţă include o curiozitate sfântă a îngerilor de a observa şi 

de a se bucura de împărăţia lui Hristos, văzând-o realizată în vieţile credincioşilor 

individuali de-a lungul istoriei bisericii”.29  

Apostolul Pavel notează că Hristos a fost “văzut de îngeri” (1Timotei 3:16) sugerând că 

ei Îl glorifică pe Dumnezeu pentru viaţa de ascultare a lui Hristos. Mai mult, faptul că 

femeile trebuie să fie acoperite sugerează că acest lucru se face “din pricina îngerilor” 

(1Corinteni 11:10), când biserica se adună pentru închinare, indică faptul că îngerii 

mărturisesc viaţa creştinilor şi-L glorifică pe Dumnezeu pentru închinarea şi ascultarea 

oamenilor. Pavel reaminteşte lui Timotei, când vrea să accentueze seriozitatea unei 

porunci, că acţiunile noastre se desfăşoară în prezenţa martorilor nevăzuţi (1Timotei 5:21; 

1Corinteni 4:9). Dacă Timotei urmează instrucţiunile lui Pavel, îngerii vor mărturisi 

ascultarea lui şi-L vor glorifica pe Dumnezeu; dacă el nu ascultă, îngerii de asemenea vor 

vedea şi se vor întrista. 

3. Îngerii îi slujesc pe credincioşi. Acest fapt este arătat de câteva exemple cum ar 

fi: eliberarea apostolilor din temniţă (Fapte 5:19), eliberarea lui Petru (Fapte 12:6-11). 

Psalmistul a experimentat purtarea de grijă a îngerilor (Psalmi 34:7; 91:11). Totuşi 

principala lor lucrare are loc în domeniul nevoilor spirituale. Astfel, ei se bucură de 

convertirea oamenilor (Luca 15:10) şi slujesc nevoilor lor (Evrei 1:14). Ei sunt spectatorii 

vieţii oamenilor (1Corinteni 4:9; 1Timotei 5:21) şi sunt prezenţi la locul de închinare al 

Bisericii (1Corinteni 11:10). La moartea credinciosului ei îl duc pe acesta în locul 

binecuvântat (Luca 16:22). 

                                                           
29 Wayne Grudem, op. cit., p. 405. 
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4. Îngerii au un rol important în legătură cu naţiunile. Astfel, în legătură cu 

poporul Israel, arhanghelul Mihail protejează acest popor (Daniel 12:1). Îngerul 

Domnului a nimicit 185000 de asirieni (2 Împăraţi 19:35), dar şi 70000 de evrei când 

David a făcut numărătoarea poporului, până când Domnul a oprit nimicirea la Ierusalim 

(2 Samuel 24:16). Îngerul Domnului a fost cel care a stat între poporul lui Israel şi 

egipteni (Exod 14:19,20). Un înger al Domnului l-a omorât pe Irod (Fapte 12:23). În 

timpul Necazului celui mare, îngerii vor fi implicaţi în administrarea judecăţilor lui 

Dumnezeu (Apocalipsa 8-9; 16).  

5. Îngerii vor fi implicaţi în cea de a doua venire a lui Hristos. Ei Îl vor însoţi pe 

Domnul când va reveni (Matei 25:31), ei vor despărţi grâul de neghină (Matei 13:39-42). 

Hristos îi va trimite pe îngeri cu sunetul unei trâmbiţe ca să-i adune pe cei aleşi din cele 

patru vânturi (Matei 24:31; cf. 1Tesaloniceni 4:16-17).  

O problemă specială este ridicată de existenţa şi rolul îngerilor păzitori. Astfel, este 

prezentată afirmaţia conform căreia fiecare persoană are un înger care i-a fost atribuit ca 

să îi poarte de grijă. Două texte biblice sunt citate în acest sens. După ce a chemat un 

copil şi l-a pus să stea în mijlocul ucenicilor Isus a spus: “Feriţi-vă să nu defăimaţi nici 

măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa 

Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 18:10). Când slujnica Roda le-a spus celor din 

casă că Petru se află la poartă, ei au spus “Este îngerul lui” (Fapte 12:15). Aceste versete 

pot să indice faptul că îngerii sunt însărcinaţi cu paza indivizilor. Dar textul din Fapte 

12:15 reflectă mai curând credinţa populară din vremea aceea (nu se poate face o doctrină 

doar pe baza acestei simple afirmaţii), iar afirmaţia lui Isus din Matei 18:10 sugerează că 

aceşti îngeri sunt mai degrabă nişte îngeri care se închină în prezenţa lui Dumnezeu, 

decât îngeri care poartă de grijă fiecărui om din această lume. Acest lucru nu neagă însă 

existenţa acestor îngeri, ei sunt prezentaţi ca „îngerii lor” adică ai copiilor.  

Îngerii celor şapte biserici din Apocalipsa 2,3, se pare că sunt mai degrabă mesagerii 

umani sau liderii bisericilor (vezi Marcu 1:2; Luca 9:52 şi Iacov 2:25) decât mesageri sau 

îngeri propriu-zişi. 
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Lecţii practice pentru creştini referitor la îngeri  

 

A) Îngerii sunt exemple pentru oameni. Atât în ascultarea lor cât şi în închinare, 

îngerii ne furnizează exemple de urmat. Isus ne-a învăţat să ne rugăm “facă-se voia Ta, 

precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). În cer voia lui Dumnezeu este făcută de îngeri, 

prompt, cu bucurie şi fără întrebări. Bucuria îngerilor este de a fi slujitori umili şi 

credincioşi atât dacă au de îndeplinit o lucrare măreaţă sau o sarcină mai puţin 

importantă. Serafimii se închină înaintea tronului lui Dumnezeu şi strigă “sfânt, sfânt, 

sfânt este Domnul oştirilor” (Isaia 6:3), iar apostolul Ioan a văzut în jurul scaunului de 

domnie o mulţime imposibil de numărat de îngeri care aduceau laudă Mielului 

(Apocalipsa 5:11-12). 

B) Sunt câteva căi prin care viaţa noastră creştină, va fi îmbogăţită dacă suntem 

conştienţi de existenţa şi lucrarea îngerilor în lume chiar în vremea noastră.  

Când ne închinăm Domnului, ne unim nu numai cu grupul de credincioşi în viaţă, ci 

şi cu compania credincioşilor care au murit şi sunt în prezenţa lui Dumnezeu şi cu 

nenumăraţii îngeri ce-i slujesc Domnului (Evrei 12:22-23). Deşi noi nu-i vedem nici nu-i 

auzim pe aceşti închinători, cu siguranţă că a cunoaşte acest fapt ne ajută la atitudinea de 

reverenţă şi de bucurie în închinare. 

Îngerii urmăresc ascultarea şi neascultarea noastră zilnică de Dumnezeu. Iar în 

epistola către Evrei îndemnând la ospitalitate, autorul spune că unii “au găzduit fără să 

ştie pe îngeri” (Evrei 13:2 cf. Genesa 18:2-5; 19:1-3). 

Uneori când trecem pe lângă un pericol probabil că Dumnezeu îşi trimite îngerii să ne 

ajute. Un înger a închis gura leilor să nu-l atace pe Daniel (Daniel 6:22), a eliberat pe 

apostoli din temniţă (Fapte 5:19-20), mai târziu l-a eliberat pe Petru (Fapte 12:7-11) şi a 

slujit lui Isus în pustie când era foarte slăbit imediat după ispitire (Matei 4:11) 

Afirmaţia din Psalmi 91:11-12 pare destul de clară în acest sens: “Căci El va porunci 

îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi 

loveşti piciorul de vreo piatră”. 

c) Avertismente privind relaţia cu îngerii. Să nu primim o doctrină falsă din partea 

îngerilor (Galateni 1:8). Pavel afirmă că “chiar Satana se preface într-un înger de lumină” 
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(2 Corinteni 11:14). În mod asemănător, profetul care l-a minţit pe omul lui Dumnezeu în 

1Regi 13:18 a afirmat că “un înger i-a vorbit din partea Domnului, dar îl minţea. Aceste 

exemple arată că există posibilitatea ispitirii din partea lui Satan să nu ascultăm de 

învăţătura clară a Scripturii sau de poruncile clare ale lui Dumnezeu. Aceste avertismente 

ar trebui să-i păzească pe creştini de a-i urma pe mormonii care pretind că un înger 

(Moroni) a vorbit cu Joseph Smith şi i-a descoperit fundamentul religiei mormone. În 

Apocalipsa 22:18-19 se arată că este cu totul interzis să se adauge sau să se scoată ceva 

din învăţătura completă a Scripturilor.  

Închinarea sau rugăciunea adresată îngerilor este interzisă. Închinarea la îngeri a 

fost una din învăţăturile false promovate în Colose. Mai mult, îngerul care i-a vorbit lui 

Ioan în insula Patmos, l-a avertizat pe Ioan să nu i se închine (Apocalipsa 19:10). 

Apostolul Pavel ne avertizează că este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, 

Omul Isus Hristos (1Timotei 2:5), deci rugăciunea adresată îngerilor este nepotrivită 

deoarece deoarece rugându-ne lor le-am atribui un status equal cu Dumnezeu. De 

asemenea nu găsim în Scriptură pe nimeni rugîndu-se vreunui înger, sau cerând ajutor de 

la vreun înger. A căuta să intri în legătură cu vreun înger ar fi o dovadă de curiozitate 

nesănătoasă. Deşi îngerii au apărut în timpuri diferite în Scriptură, se pare că oamenii nu 

au căutat astfel de întâlniri, ba chiar mai mult ei au fost surprinşi de aceste întâlniri.  

Deşi îngerii nu mai pot adăuga ceva la conţinutul doctrinar şi moral al Scripturii, 

în perioada noastră totuşi Dumnezeu ar putea comunica informaţii prin îngeri, la fel cum 

face şi prin prooroci. Dacă Dumnezeu poate trimite un om să ne avertizeze de vreun 

pericol, sau să ne încurajeze când suntem disperaţi, tot la fel ocazional El ar putea trimite 

un înger să facă acest lucru. Oricum trebuie să fim foarte circumspecţi în astfel de 

împrejurări mai puţin obişnuite, deoarece şi demonii pot apărea sub formă de îngeri de 

lumină (2 Corinteni 11:14). Scriptura este ghidul creştinului şi nici o creatură angelică nu 

poate oferi o învăţătură autoritară contra Bibliei.  
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Îngerii căzuţi 

 

 Statutul demonologiei în prezent 

  R. Bultmann - demitologizare 

  Paul Tillich - depersonalizare 

  Karl Barth - demonii (neantul, ameninţarea adusă creaţiei lui 

Dumnezeu) 

 

Originea demonilor 

 

Diferite concecpte despre originea demonilor 

 Spirite ale morţilor (concepţie păgână) 

 Spirite ale rasei pre-adamice (concepţie nebiblică) 

 Rezultatul unirii îngerilor cu “fetele oamenilor” (Gen.6:1-4) 

 Îngerii care şi-au pierdut vrednicia urmându-l pe Satan în răzvrătirea sa. 

 

Natura demonilor 

 

 Natura personală 

 - intelect ( Mt.8:29; Iac. 2:19) 

 - sentimente (Lc. 8:28; Iac. 2:19) 

 - voinţă (Lc. 8:32) 

 - pronume personal (Lc. 8:27-30) 

 Natura imorală 

 - în esenţă -“spirite necurate” (Mt. 10:1); “duhuri rele” (Lc. 7:21). 

 - în scopuri – promovează imoralitatea. 

 Alte caracteristici ale demonilor: 

 - putere fizică supraomenească (Mc.5:3; Fapte 19:16). 

 - inteligenţă (ghicirea viitorului Fapte 16:16). 

 - pot poseda oameni şi animale (Lc.8:30). 

 

Lucrarea demonilor 

 

 În legătură cu satan - supunere (Efes. 6:11-12) 

                   cu Dumnezeu - răzvrătire ( Ap. 16:13-16). Dumnezeu se poate folosi 

chiar de demoni în împlinirea planului Său (Jud. 9:23; I Sam. 16:14; I Regi 22:22; 

II Cor.12:7). 

                   cu religia (idolatria Lev.17:7; I Cor.10:20; Apoc.9:20; religia falsă I 

Ioan 4:1-4; I Tim. 4:3-4; libertinajul) 

                   cu naţiunile – conflict între puterile spirituale (Dan. 10:13; Apoc. 

16:13-16) 

                   cu oamenii. Provoacă suferinţa (Mat.9:33; 5:4-5; Apoc. 9:14-19), 

pervertesc adevărul (Lev. 18:6-30) 
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Posedarea şi influenţa demonică 

 

 Definiţie Posedarea – controlul direct a unui demon asupra omului. Diferenţă 

între posedare şi influenţă. Simptomele posedării: infirmităţi fizice (Mat. 9:32), 

tendinţe de suicid (Mc. 5:5), nebunie (Ioan 10:20). 

 Grade diferite de posedare demonică (Mat. 12:45). 

De discutat: poate un credincios să fie posedat demonic? 

Sugestii pastorale: autoexaminarea cu sinceritate, mărturisirea păcatelor, viaţa călăuzită 

de Duhul, armura spirituală (Efes. 6:13-18). 

Exorcizarea: practicată de Isus (Mc. 9:25), împuternicirea ucenicilor (Mat. 10:1). 

Importanţa credinţei (Mat. 17:19-20) a rugăciunii (Mc. 9:29) 

 

Satan, căpetenia îngerilor căzuţi 

 

 Realitatea existenţei lui Satan 

  - dovezi textuale ( şapte dintre cărţile V.T. Pomenesc existenţa lui 

Satan: Genesa, I Cronici, Iov, Psalmi, Isaia, Ezechiel, Zaharia; Toţi autorii N. T. Vorbesc 

despre existenţa lui Satan)  

  - dovezi privitoare la personalitatea sa (trăsături personale – 

inteligenţă, sentimente: mânie Apoc. 12:17; voinţă Is. 14:12-14; pronume personal Iov. 1; 

Mat.4:1-12; responsabilitate morală Mat.25:41. A ispitit pe Eva, pe Isus, pe Anania 

Fa.5:3; I Cor.7:5) 

 

 Numele şi titlurile: Satan (ebr) – adversar; Diavol (gr.) defăimător; “cel rău” (I 

Ioan5:18-19)  “stăpânitorul acestei lumi” (Ioan 12:31); “dumnezeul acestui veac” 

( II Cor.4:4); prinţul puterii văzduhului” (Efes. 2:2); amăgitorul (Apoc.12:9; 

20:3); şarpele din Eden (Gen 3:1; Apoc. 12:9) Belzebub – conducătorul demonilor 

(Mt.10:25, Efes.6:12).; Belial (II Cor.6:15). Lucifer, ispititorul, dumnezeul acestui 

veac. Balaurul (Apoc. 12:3,7,9); pârâşul fraţilor (Apoc12:10)  

 Resedinţa: în văzduh (Efes. 6:12)păcatul, activitatea şi relaţiile sale cu cosmosul 

 Natura lui Satan: este o creatură (Ezec. 28:15), este o fiinţă spirituală (a fost 

heruvim Ezec, 28:12). Obs. respectul arhang. Mihail (Iuda 6). 

 Păcatul lui Satan: să fie deopotrivă cu Dumnezeu (aroganţa). Atitudinea lui 

Dumnezeu faţă de păcat: (1) a permis apariţia păcatului; (2) a limitat păcatul; (3) a 

mântuit de sub păcat (4) răsplata dreaptă pentru păcat. 

 

 Activităţile lui Satan 

- În legătură cu Hristos 

- Cu Dumnezeu 

- Cu naţiunile 

- Cu credincioşii 

- Cu cosmosul 
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