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nul dintre elementele majore care a marcat lumea 

creştină în decursul anului 2009 a fost comemorarea 
a 500 de ani de la naşterea marelui reformator Jean 

Calvin. Figură proeminentă a Reformei protestante, Calvin 
şi-a lăsat amprenta asupra bisericii creştine mai mult chiar 

decât suntem noi dispuşi să recunoaştem. 
 

În ziua de astăzi există în lume peste 70 de milioane de 
credincioşi reformaţi care îşi bazează credinţa pe teologia 

lui, dar în afară de ei există milioane şi milioane de creştini 
care au mai mult sau mai puţin o teologie de sorginte 

calvinistă, răsfiraţi în mai toate denominaţiunile 
evanghelice, inclusiv în cadrul bisericilor baptiste. 

 
Din acest motiv, o asemenea aniversare nu putea trece 

neobservată, ea fiind marcată de reeditări ale cărţilor lui, 

Calvin fiind un prolific autor de comentarii ale cărţilor 
biblice, dar şi de cărţi teologice, dintre care amintim cartea 

sa de căpătâi Institutele Credinţei Creştine.  
 

Totodată această aniversare a constituit prilej pentru 
organizarea multor conferinţe şi simpozioane dedicate 

personalităţii, operei şi influenţei peste veacuri a marelui 
teolog reformat. Manifestări impresionante din acest punct 

de vedere au avut loc la Geneva, oraş unde Jean Calvin a 
pus bazele teologiei reformate şi unde a reuşit să impună 

pentru o vreme credinţa reformată drept religie de stat. 
 

Deşi a fost o personalitate controversată, având parte de 
mulţi contestatari, parte din cauza teologiei sale, parte din 

cauza practicilor sale, nu putem minimaliza importanţa lui 

şi credem că Dumnezeu a avut un rol important de 
îndeplinit prin acest om al Său. În ciuda exceselor care i se 

pot imputa pe bună dreptate, peste veacuri sămânţa 
semănată de el a generat înviorare spirituală şi morală, 

lucru care a atras asupra acestor ţări şi binecuvântarea lui 
Dumnezeu din punct de vedere material. 

 
Dedicăm dar lui Jean Calvin această secţiune teologică a 

Almanahului MESAJ, chiar dacă nu toate articolele incluse 

se referă la persoana şi teologia lui.      

U 
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Calvin, după cinci sute de ani 

e 10 iulie 2009 s-au împlinit 

500 de ani de la naşterea 

reformatorului Jean Calvin. 

Cu această ocazie, în toate ţările 

unde există biserici reformate au 

avea loc serbări, conferinţe, 

expoziţii prin care s-a comemorat 

viaţa şi activitatea marelui teolog. 

Epicentrul tuturor acestor activităţi a 

fost la Geneva, în Elveţia, oraş în 

care Calvin şi-a petrecut o mare 

parte din viaţă şi unde şi-a 

desfăşurat activitatea teologică. 

Calvin a fost sărbătorit şi în 

România, unde există, conform 

statisticilor din 2002, nu mai puţin 

de 701.077 de credincioşi reformaţi, 

adică 3,2% din populaţia ţării. 

În mediul evanghelic românesc 

Calvin este oarecum ignorat din 

cauza învăţăturilor sale despre 

predestinare, evanghelicii români 

fiind adepţi ai doctrinei liberului 

arbitru sau a unui amestec între 

doctrina predestinării si doctrina 

liberului arbitru. O alta cauză a 

dezinteresului faţă de Calvin ar 

putea fi şi necunoasterea istoriei 

creştinismului. 

La fel ca orice om, Calvin a avut 

parţile lui bune şi parţile lui rele, a 

avut şi multe pacate şi multe fapte 

bune. A promovat şi învaţături 

scripturale dar şi erori teologice (a 

nu se confunda cu erezii). Ca şi 

creştini trebuie să evaluăm lucrarea 

sa atât din prisma elementelor 

pozitive cât şi prin cea a elementelor 

negative. Din păcate prea adesea 

Calvin este ridicat în slăvi de adepţii 

doctrinei predestinării şi respins cu 

fermitate de cei care nu acceptă 

aceasta doctrină atât de 

controversată. 

Viaţa 

Jean Calvin s-a născut în iulie 1509 

la Noyon, în Franţa (provincia 

Picardia) în familia unui bogat 

avocat. A făcut studii de literatură şi 

de drept, trecând prin mai multe 

universităţi franceze, mai întâi a 

studiat la Universitatea din Paris, 

apoi la cea din Orleans şi Bourges. 

La Paris, Calvin a intrat in contact 

P 
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cu ideile protestantismului lutheran 

şi, la sfârşitul lui 1533, s-a convertit, 

devenind membru al tinerei biserici 

protestante din Franţa. 

Din cauza persecuţiilor împotriva 

protestanţilor, iniţiate de către regele 

Franţei Francisc I, Calvin a trebuit 

sa fugă din ţară. În 1534 a ajuns la 

Basel, în Elveţia, unde timp de doi 

ani, până în 1536, a scris prima sa 

carte de teologie: „Institutele religiei 

creştine“ (prima ediţie), unde arată 

cum înţelege el creştinismul. Acestă 

carte se dorea a fi o apologie a 

protestantismului şi a fost dedicată 

de Calvin regelui Francisc, în 

speranţa că va reuşi să-l convingă să 

se convertească şi el la protestantism 

şi să oprească persecutarea 

protestanţilor francezi, dar nu a 

reuşit. 

În 1536, după terminarea acestei 

cărţi, Calvin s-a hotărât sa plece la 

Strasbourg. Pe drum s-a oprit la 

Geneva unde a intrat în contact cu 

Guillame Farel (un fost ucenic al 

reformatorului elveţian Huldrich 

Zwingli) care l-a rugat pe Calvin să 

rămână la Geneva şi să îl ajute în 

promovarea ideilor protestante 

acolo. Iniţial Calvin a refuzat dar a 

acceptat atunci când Farel i-a spus 

ca va suporta mânia lui Dumnezeu 

dacă nu va rămâne să facă voia 

Domnului. 

În Geneva Calvin a devenit profesor 

de literatură sacră şi a avut un rol 

important în organizarea bisericii 

reformate din oraş. În 1537 a reuşit 

să-i convingă pe majoritatea 

locuitorilor din Geneva să devină 

protestanţi şi să rupă legăturile cu 

biserica romano-catolică şi cu Papa. 

În 1537 el şi Farel au reuşit să 

obţină o hotărâre de la autorităţile 

din Geneva prin care se stabilea 

comemorarea Cinei Domnului la 

Impresionantul Zid al Reformatorilor din Geneva, reprezentând pe Guillaume Farel, Jean Calvin, 
Theodore de Beze şi John Knox, monument iniţiat în 1909 la a 400-a aniversare a naşterii lui Calvin 
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anumite date clar specificate, 

crearea unui catehism pentru copii, 

adoptarea cântării în comun la 

biserică, iar cei doi au realizat chiar 

şi o mărturisire de credinţă. 

Dar nu toată lumea din oraş a 

acceptat ideile lui Calvin, în Geneva 

încă existau catolici care se opuneau 

protestantismului. În plus în oraş au 

sosit şi grupuri de anabaptişti care, 

deşi erau oameni 

credincioşi şi paşnici, 

aveau idei radicale 

pentru aceea vreme 

(reintroducerea 

botezului pe baza 

credinţei personale şi 

eliminarea botezului 

nou născuţilor, 

precum şi separaţia 

între biserică şi stat). 

Toate aceste grupuri 

au făcut ca oraşul să 

fie foarte divizat, 

lucru care l-a 

nemulţumit profund 

pe Calvin. În 1538, în 

urma unei dispute pe tema liturghiei 

(ritualului) Cinei Domnului, Calvin 

şi Farel au fost expulzaţi din oraş de 

către consiliul orăşenesc. 

Între 1538-1541 Calvin a fost 

pastorul bisericii reformate din 

Strasbourg. Aici s-a casătorit în 

1540 cu văduva unui pastor 

anabaptist pe care, cu putin timp 

înainte să moară, a reuşit să-l facă să 

adere la ideile sale. În 1541 forţele 

protestante favorabile lui Calvin au 

preluat din nou puterea în Geneva şi 

l-au rechemat în oraş. După 

revenirea în Geneva, Calvin s-a 

hotărât să impună o disciplină 

severă în oraş şi biserică, în acest 

sens au fost adoptate „Ordonanţele 

ecleziastice“, un set de legi care 

descriau activităţile pastorilor şi 

diaconilor. Prin aceleaşi ordonanţe, 

supuse aprobării consiliului 

orăşenesc, se stabileau pedepsele 

pentru diferitele păcate, pedepse ce 

variau de la mustrare la 

excomunicare sau amenzi. Pentru 

abateri mai grave, 

precum erezie, 

pedeapsa era exilul, 

închisoarea sau chiar 

condamnarea la 

moarte. Aceste 

pedepse erau decise 

de un grup de pastori 

şi bătrâni şi de 

Consiliul oraşului. 

Ca urmare a acestor 

decizii au avut loc 58 

de execuţii şi 76 de 

exilări în 1546. Cea 

mai cunoscută victimă 

a măsurilor antierezie 

a fost Miguel 

Servetus, un medic spaniol care 

nega trinitatea şi care, în 1553, a fost 

condamnat la ardere pe rug de 

consiliul oraşului Geneva. Potrivit 

lui Keith Randell, Servetus este 

singurul eretic ars pe rug în Geneva, 

celelalte execuţii datorându-se unor 

abateri de la normele morale ale 

oraşului. Nu Calvin a ordonat 

arderea lui pe rug, cu toate că nu a 

făcut nimic pentru a-l salva, deşi, 

datorită influenţei pe care o avea în 

consiliu, ar fi putut să facă acest 

lucru. Acest eveniment a pătat în 

mod iremediabil imaginea lui 

Calvin, până în zilele noastre. Din 

Jean Calvin 
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păcate, la aceea vreme, aceste 

practici erau obişnuite şi erau destul 

de mulţi oameni care nu vedeau nici 

o contradicţie între dragostea şi mila 

creştină şi condamnarea la moarte a 

ereticilor, unul dintre acestia a fost 

şi Calvin. 

Calvin a adoptat şi o serie de măsuri 

vizând „moralizarea“ Genevei, în 

acest sens a interzis purtarea de 

haine şi podoabe de lux, petrecerile 

şi balurile, în acelaşi timp fiecare 

cetăţean era obligat să participe la 

predica de duminică de la biserică şi 

să îşi ducă copii nou-nascuţi pentru 

a fi botezaţi (aceasta ultimă decizie 

a nemulţumit anabaptiştii care nu 

erau de acord cu botezul copiilor) în 

caz contrar riscau amenzi 

usturătoare, excomunicarea din 

biserică sau exilul forţat. 

Aceste măsuri, pe care azi le-am 

numi legaliste sau fundamentaliste, 

au nemulţumit pe mulţi oameni, fie 

că erau reformaţi, catolici sau 

anabaptişti. Aceştia au plecat din 

oraş şi s-au stabilit în alte cantoane 

elveţiene sau în alte ţări. Cu toate 

acestea, în Geneva, au venit o 

multime de protestanţi din ţările 

catolice unde erau persecutaţi, 

Geneva devenind un oras multietnic, 

adăpostind: francezi, englezi, 

scoţieni, olandezi, germani, etc. 

Aceştia au adoptat rapid ideile lui 

Calvin şi atunci când persecuţiile 

din ţările lor au scăzut în intensitate 

sau au dispărut s-au întors şi au 

răspândit învaţăturile lui Calvin, 

întemeind noi biserici reformate. 

Dupa moartea lui Calvin în 1564, s-

au întemeiat noi biserici reformate 

în Olanda, Franţa, Germania, 

Anglia, Scoţia, Ungaria şi Polonia. 

Unele dintre aceste biserici au 

devenit biserici de stat, oficiale, 

altele au primit libertate de cult de la 

autorităţile catolice în urma unor 

lungi şi sângeroase războaie civile 

(aşa s-a întâmplat în Franţa). Unele 

din ideile lui Calvin nu au fost 

acceptate de toti protestanţii, din 

Medalie comemorativă emisă în cinstea lui Calvin 
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aceasta cauză, într-un timp scurt 

după moartea lui, adepţii săi s-au 

despărţit de adepţii lui Luther. Din 

aceasta cauză astăzi există două 

ramuri protestante la nivel mondial: 

Biserica Reformată (Calvină) şi 

Biserica Protestantă Evanghelică 

(Lutherană), la care se adaugă 

Bisericile anabaptiste (din care se 

trag direct sau indirect toţi 

neoprotestanţii: baptişti, 

penticostali, adventişti, creştini după 

evanghelie). 

Cu toate că unele din practicile lui 

Calvin nu pot fi acceptate din punct 

de vedere biblic 

fiind prea dure 

şi îndepărtate 

de învaţăturile 

Domnului Isus 

Hristos, multe 

alte acţiuni ale 

sale sunt 

lăudabile, ca de 

pildă înfiinţarea 

în 1559 a 

Academiei din 

Geneva, un 

centru 

educaţional care a pregătit de-a 

lungul secolelor mii de specialişti în 

diferite domenii, în special în 

teologie. 

Calvin a accentuat importanţa 

studierii Bibliei de către fiecare 

creştin şi faptul că omul este mântuit 

doar prin jertfa lui Isus Hristos. De 

asemenea el a insistat că chibzuinţa 

şi hărncia trebuie să fie calităţi ale 

oricărui creştin. 

Teologia lui Jean Calvin 

Teologia lui Calvin seamănă în 

multe privinţe cu cea a lui Luther, 

mai ales prin accentul pus pe 

importanţa Scripturii şi pe faptul că 

jertfa lui Isus Hristos este singura 

cale de mântuire a omului şi nu 

faptele pe care el le face. 

Calvin însa diferă de Luther prin 

promovarea a cinci concepte: 

Depravarea totală: din cauza 

căderii, omul este incapabil sa 

creadă Evanghelia de bună voie, 

omul este atât de corupt încât nu are 

o voinţă liberă ci una care este 

sclava naturii 

sale păcătoase. 

În consecinţă, 

pentru a fi 

mântuit, omul 

trebuie sa 

primească o 

nouă natură de 

la Dumnezeu. 

Această noua 

natură, 

regenerată, se 

primeşte prin 

credinţă, dar şi 

această credinţă este primită tot de 

la Dumnezeu şi nu este ceva ce vine 

de la om, credinţa este un dar de la 

Dumnezeu pentru om şi nu invers. 

Alegerea necondiţionată: conform 

acestui principiu Dumnezeu încă 

înainte de întemeierea lumii a ales 

pe anumiţi oameni pentru a fi 

mântuiţi şi pe alţii pentru a fi 

condamnaţi sau pierduţi. Această 

alegere nu s-a facut pe baza vreunei 

atitudini de ascultare sau smerenie 

cunoscută de mai înainte ci pe baza 

voinţei suverane a lui Dumnezeu. 

Statuia lui Calvin 
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Dumnezeu oferă credinţa şi pocăinţa 

fiecarei persoane pe care a ales-o. 

Cei aleşi pentru mântuire sunt aduşi 

de Duhul Sfant la acceptarea lui 

Hristos. 

Ispăşire limitată: moartea 

răscumparatoare a lui Isus a avut ca 

scop doar mântuirea celor aleşi, 

asigurandu-le efectiv salvarea. 

Practic Isus a 

murit doar pentru 

anumiţi păcătoşi, 

nu pentru toţi. 

Harul irezistibil: 

pe lângă 

chemarea 

generală la 

mântuire adresată 

tuturor celor care 

ascultă 

Evanghelia (nu ni se spune de ce 

mai există o chemare generală dacă 

doar unii sunt aleşi), Duhul Sfânt 

face şi o chemare specială lăuntrică 

celor aleşi, conducându-i pe aceştia 

inevitabil la mântuire. Cei aleşi, 

practic nu pot rezista acestei 

chemări a Duhului Sfânt. Conform 

lui Calvin, oamenii aleşi pentru 

mântuire sunt facuţi şi direcţionaţi în 

aşa fel de Dumnezeu încăt îl aleg de 

bunăvoie pe Acesta. 

Perseverarea sfinţilor în har: toţi 

cei aleşi de Dumnezeu, care au 

primit credinţa prin Duhul Sfânt şi 

au fost răscumpăraţi prin jertfa lui 

Isus sunt mântuiţi pentru totdeauna. 

Aleşii nu mai pot să apostazieze 

niciodată, ei nu o sa cadă în 

necredinţă niciodată. Pornind de la 

acest principiu, după Calvin, 

teologii reformaţi au dezvoltat ideea 

conform căreia cei aleşi sunt 

infailibili, adică ei nu pot greşi. 

În elaborarea acestor teorii Calvin a 

utilizat scrierile lui Pavel dar 

interpretate prin oglinda teologiei lui 

Augustin, acest părinte al Bisericii 

fiind primul care emis o doctrină a 

predestinării. 

Predestinarea este 

o idee foarte 

controversată 

chiar şi astăzi în 

mediile teologice 

protestante, ea a 

fost atacată chiar 

în sânul Bisericii 

Reformate 

imediat după 

moartea lui 

Calvin. Jacobus 

Arminius (1560-1609), un pastor 

reformat din Olanda, a negat 

predestinarea, predicând doctrina 

liberului arbitru, conform căreia 

fiecare om poate să aleagă să creadă 

sau nu în Isus Hristos în mod liber. 

Doctrina predestinării poate fi şi a 

fost combatută prin numeroase texte 

din Biblie, ca de exemplu Ioan 3:16  

„Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea (nu doar o parte 

din lume) că a dat pe singurul lui 

Fiu pentru ca oricine (nu doar unii) 

crede în El să nu piară ci să aibă 

viaţa veşnică.“ 

Note: 

1. În articol, expresiile biserică 

reformată şi biserică protestantă au 

acelaşi sens, sunt sinonime, pentru 

că în acea vreme adepţii lui Calvin 

Timbru comemorativ 
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şi Luther erau uniţi. După moartea 

lui Calvin adepţii săi s-au despărtit 

de lutherani din cauza diferenţelor 

(puţine ce-i drept) doctrinare dar şi 

politice/naţionale, formând biserici 

naţionale separate de ale 

lutheranilor. În Transilvania, 

lutheranii şi calvinii s-au despărţit la 

Sinoadele de la Aiud şi Oradea din 

1564, maghiarii rămânând calvini 

iar saşii lutherani.  

2. Cele 5 concepte/teze ale 

calvinismului prezentate în acest 

articol nu au fost scrise în această 

formă de Calvin ci de un grup de 

teologi reformaţi olandezi la Sinodul 

de la Dort (Olanda) din 1618, pentru 

a-i combate pe arminieni. Totuşi 

cele 5 teze se bazează pe învăţăturile 

lui Calvin şi scrierile sale din timpul 

vieţii, reflectând fidel teologia 

acestuia.

 

 

 

Mai este 
relevant astăzi 
principiul Sola 

Scriptura?1 
de Emil Bartoş 

 

e este principiul sola 

Scriptura şi cum lucrează el? 

Istoria creştinismului 

recunoaşte faptul că reformatorii 

protestanţi sunt principalii 

responsabili de restaurarea acestui 

principiu în Biserică; de aceea mai 

                                                           
1
 Eseu prezentat la Colocviul „Sfintele 

Scripturi în societatea modernă”, ITP 

din Bucureşti, 9-10 martie, 2006, și 

apărut întâi în jurnalul Pleroma nr. 3, 

2006, p. 83-98. 

este numit şi criteriul formativ, 

constituent sau constitutiv al 

teologiei Reformei. În sens larg, 

reformatorii au înţeles învăţătura 

sola Scriptura ca afirmând o singură 

revelaţie specială de la Dumnezeu, 

pe care o posedă omul astăzi, şi 

C 
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anume, Sfintele Scripturi sau Biblia.2 

Principiul presupune faptul că 

Sfintele Scripturi sunt suficiente 

pentru a fi considerate drept 

autoritatea finală pentru Biserică. 

Chiar în primii ani ai Reformei 

protestante, suficienţa Scripturii era 

proiectată în locaşul de cult prin a 

pune în locul altarului 

sacramentalist de tip romano-catolic 

un amvon pe care stătea deschisă o 

Biblie, simbol al legăturii directe 

dintre credincios şi Dumnezeu. 

Reverenţa pentru Scriptură era 

semnul distinctiv al naşterii unei 

noi Biserici.  

Încă de la început însă, trebuie să 

eliminăm acuza adusă principiului 

protestant, cum că acesta ar exclude 

rolul tradiţiei creştine sau al 

Bisericii. Nici un reformator nu 

putea face abstracţie de prezenţa şi 

influenţa tradiţiei orale şi scrise la 

întemeierea religiei creştine. 

Acceptând realitatea tradiţiei, 

criteriul sola Scriptura preciza că nu 

există porţiuni din revelaţia divină 

care să fi fost păstrate sub forma 

tradiţiei orale, independente de 

Scripturi. Acest lucru a fost 

hotărârea providenţei divine. 

Singura revelaţie păstrată s-a dorit a 

                                                           
2 Ne vom referi la „Sfintele Scripturi” şi 

cu formulele simplificate „Scripturi”, 

„Scriptură” sau „Biblie” pentru 

Cuvântul lui Dumnezeu revelat sub 

formă scrisă. Conceptul larg de 

„Cuvânt” îl include pe cel de 

„Scriptură”, însă, în acelaşi timp, îl 

depăşeşte.  

fi cea sub formă scrisă. Consecinţa 

acestui fapt a determinat  Biserica 

Protestantă să considere Scriptura 

drept sursa de autoritate absolută în 

spaţiul religios, pe când tradiţia a 

rămas doar o sursă relativă. În felul 

acesta, nu se nega Cuvântul oral al 

apostolilor, ci doar inaccesibilitatea 

lui. Graniţele puse de criteriul sola 

Scriptura impuneau ca tot ceea ce se 

consideră a fi doctrină să fie, 

implicit, dovedit prin Scriptură, iar 

dacă nu se putea dovedi, acea 

doctrină era respinsă.  

Reformatorii protestanţi au crezut 

că, soteriologic şi hermeneutic, acest 

principiu este cel mai sănătos 

pentru Biserică, fiind apreciat drept 

singurul test infailibil pentru 

doctrina şi practica creştină. 

Adevărul sau convingerile creştine 

nu s-au bazat niciodată pe 

înţelepciunea umană. Aceasta şi 

pentru simplul fapt că înţelepciunea 

noastră este failibilă, deci nu poate 

sta ca fundament al credinţei în 

Dumnezeu. Numai Dumnezeu 

poate să mărturisească pentru El 

Însuşi (1 Corinteni 2:5). Ce este 

permanent şi accesibil este 

Cuvântul scris.  
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Critica principiului sola Scriptura se 

extinde de la a fi considerat o 

născocire protestantă, la a fi 

catalogat drept o absurditate 

sectară.3 Dacă învăţătura este atât 

de importantă, se întreabă teologii 

catolici şi ortodocşi, de ce acest 

principiu nu este găsit clar exprimat 

în Biblie? De ce trebuie să te duci la 

o mărturisire de credinţă ca să-l poţi 

descrie? Principiul apare ilogic şi 

neistoric, conducând la interpretări 

atât de diverse, încât nimeni nu mai 

ştie ce crede. Practic, continuă 

critica, principiul lasă impresia că 

fiecare credincios îşi creează pentru 

                                                           
3 De pildă, unii teologi catolici au 

răspuns protestanţilor prin a le atrage 

atenţia că şi ei au un papă, dar de 

hârtie, adică Biblia, pe când al lor este 

un papă viu. Ca replică, deşi nu este 

scopul acestui eseu, întrebăm, cu 

pertinenţă, care dintre cele două surse 

de autoritate este cea mai importantă? 

Apare că credincioşii catolici îl preferă 

pe papa de la Roma înaintea Bibliei. 

sine un mesaj biblic propriu. Sola 

Scriptura ar fi, în consecinţă, un 

principiu care a fragmentat Biserica, 

iar dovada stă în diversitatea 

denominaţiilor protestante.4 

Oponenţii folosesc chiar termenul 

de „anarhie”, cu referire, evident, la 

multitudinea de interpretări care au 

dat naştere la o multitudine de 

denominaţii şi secte. Din acest 

punct de vedere, teologii catolici şi 

ortodocşi consideră preceptul sola 

Scriptura o mărturie nefericită 

pentru creştinism. Deşi Luther a 

avut intenţii bune, spun ei, criteriul 

plantat în protestantism trădează o 

formă de umanism în care omul e 

pus faţă în faţă cu Cuvântul divin şi 

apoi încearcă singur să-l explice. În 

mod cert, teologiei protestante îi 

lipseşte criteriul obiectiv, în 

interpretarea Scripturii.  

Este de remarcat cum argumentele 

catolicilor şi ortodocşilor aplicate 

acestui principiu protestant sunt 

foarte asemănătoare. Nu surprinde 

faptul că acelaşi gen de dovezi sunt 

aduse de catolici pentru a susţine 

prioritatea tradiţiei catolice, 

respectiv de ortodocşi, pentru a 

susţine prioritatea tradiţiei 

ortodoxe. Ambele tradiţii declară 

deschis că revelaţia divină nu este 

conţinută exclusiv în Scripturi. 

Argumentul cere să ne întoarcem în 

timp şi să acceptăm faptul că parte a 

                                                           
4 Vezi, de exemplu, critica lui D.H. 

Williams în Retrieving the Tradition and 

Renewing Evangelicalism (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1999), pag. 202.  

Martin Luther 
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revelaţiei a fost conţinută în tradiţia 

orală. Apostolii au învăţat întâi oral 

şi doar mai târziu au pus în scris 

ceea ce au primit de la Domnul.  

Ajungem astfel la punctul central 

din reacţia reformatorilor. Ei au 

insistat să se facă distincţia dintre 

două aspecte sau principii aplicate 

unei dezbateri teologice. Primul este 

aspectul sau criteriul material, 

subiectiv, adică ceea ce defineşte 

problema în sine.5 Al doilea aspect 

este aspectul sau criteriul formal, 

obiectiv, care are de-a face cu forma 

sau esenţa dezbaterii teologice. Ce 

anume dă formă sau determină ce 

cred creştinii? Ce anume filtrează 

predicarea, învăţătura sau practica 

Bisericii? Sola Scriptura satisface 

criteriul formal şi completează, 

împreună cu cel material, procesul 

reformator. Aceasta înseamnă că 

Biserica îşi derivă autoritatea din 

Scriptură, şi nu înseamnă că 

individul decide ce crede, separat 

de Biserică şi peste Scriptură.  

Cel mai bun exemplu pentru 

înţelegerea importanţei distincţiei se 

desprinde din dezbaterile recente 

avute de teologii protestanţi cu cei 

catolici, privind suficienţa 

Scripturii.6 Astfel, în acest dialog s-a 

                                                           
5 Un exemplu ar fi acela dacă păcătoşii 

sunt justificaţi numai prin credinţă (sola 

fide), sau prin credinţă plus fapte. 
6 Vezi documentul Evangelicals and 

Catholics Together III, Your Word is Truth, 

editat de C. Colson şi R.J. Neuhaus, 1-8 

(Grand Rapids: Eerdmans, 2002). 

căzut de acord, fără mari dificultăţi, 

cu privire la inspiraţia şi 

infailibilitatea Bibliei, însă 

plângerea protestanţilor faţă de 

catolici a vizat faptul că, în 

catolicism, Biserica nu numai că 

determină într-un mod infailibil 

propria interpretare a Scripturii, dar 

şi suplineşte Scriptura cu diverse 

tradiţii sau învăţături. Dei Verbum 

(9) confirmă acest lucru când 

susţine, la fel ca la conciliul de la 

Trent, două surse ale credinţei 

creştine: tradiţia sacră şi Scriptura 

sacră. Ele trebuie acceptate şi 

venerate cu acelaşi simţ de 

devoţiune şi reverenţă. Tradiţia a 

transmis Cuvântul lui Dumnezeu în 

puritatea lui. „Sfânta Tradiţie şi 

Sfânta Scriptură< curgând din 

acelaşi izvor divin< trebuie primite 

şi venerate cu egală iubire şi 

consideraţie”. Cele două surse 

constituie „tezaurul unic al 

cuvântului lui Dumnezeu”. Deşi 

Scripturile sunt la îndemâna tuturor 

credincioşilor, interpretarea 

Cuvântului „a fost încredinţată 

numai Magisteriului viu al 

                                                                        
Pentru o critică a documentului, vezi J. 

Armstrong, editor, Roman Catholicism: 

Evangelical Protestants Analyze What 

Divides and Unites Us (Chicago: Moody, 

1994) şi R.C. Sproul, Faith Alone: The 

Evangelical Doctrine of Justification 

(Grand Rapids: Baker, 1995). Pentru o 

analiză obiectivă recentă, vezi M.A. 

Noll şi C. Nystrom, Is The Reformation 

Over? An Evangelical Assessment of 

Contemporary Roman Catholicism (Grand 

Rapids: Baker, 2005).  
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Bisericii”. Magisteriul funcţionează 

ca un garant al interpretării corecte 

a Scripturii. Astfel, împreună, cele 

trei autorităţi (Tradiţia, Scriptura şi 

Magisteriul) formează o unitate şi 

„fiecare în felul său, contribuie în 

mod eficace la mântuirea 

sufletelor”7. Nu este greu de sesizat 

că, în teologia catolică, principiul 

                                                           
7 Documentul Dei Verbum, în Conciliul 

Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, 

declaraţii, ediţie revizuită (Bucureşti: 

Arhiepiscopia Romano-catolică de 

Bucureşti, 2000), pag. 233. Pentru 

explicaţii, vezi şi Interpretarea Bibliei în 

Biserică, publicată de Comisia Biblică 

Pontificală (Bucureşti: Editura 

Arhiepiscopiei Romano-catolice de 

Bucureşti, 1995), pag. 66-74. Sunt şi 

teologi catolici care recunosc (parţial) 

prezenţa principiului sola Scriptura. De 

pildă, Yves Congar îl vede aplicat 

Vechiului Testament atunci când scrie: 

„Revelaţia este o desfăşurare a tainei lui 

Dumnezeu pe care o arată oamenilor< 

o desfăşurare prin semne create, 

garantate de Dumnezeu că nu ne vor 

călăuzi greşit, deşi ar putea fi 

protestant sola Scriptura este înlocuit 

cu sola ecclesia. Fără criteriul formal, 

totul se denaturează, inversându-se 

rolurile.  

Aceeaşi situaţie o întâlnim în 

dialogul protestanţilor cu 

ortodocşii. Nu susţine oare teologia 

ortodoxă că Duhul Sfânt este viu şi 

lucrează în Biserică? Nu poate acest 

Duh Sfânt să ilumineze credincioşii 

care se apropie cu o inimă curată de 

Scriptură, pentru a o înţelege? Şi ce 

poate fi mai „subiectiv” decât să 

pretinzi că ai Duhul Sfânt, 

călăuzind numai (sola) Biserica 

Ortodoxă de-a lungul veacurilor în 

toate lucrurile, dându-i unitate şi 

continuitate?   

Cum răspund susţinătorii 

principiului sola Scriptura acestor 

observaţii de fond? De ce este încă 

important şi relevant acest principiu 

astăzi?  

Trebuie să ne amintim, înainte de 

orice, care a fost contextul istoric şi 

forma în care s-a promulgat 

                                                                        
imperfecte. Aceste semne sunt 

evenimente, realităţi, acţiuni şi cuvinte, 

dar, în cele din urmă, cel puţin cât 

priveşte Vechiul Testament, 

evenimentele şi acţiunile sunt 

cunoscute nouă numai în cuvinte şi, pe 

deasupra, cuvinte scrise: scrierile Sfintei 

Scripturi”. Cf. Y. Congar, Tradition and 

Traditions (New York: Macmillan, 1966), 

pag. 238.  
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principiul sola Scriptura de către 

reformatori. Vom începe cu Martin 

Luther. Primele semne ale aplicării 

principiului de către Martin Luther 

se pare că au apărut în disputa lui 

cu John Eck, la Leipzig.8 Atunci, 

Luther a declarat Scriptura ca 

autoritate supremă, peste 

autoritatea papei şi a conciliilor. 

Însă formularea memorabilă a lui 

Luther a fost la Dieta de la Worms, 

rămasă în istorie drept punctul de 

cotitură în procesul reformării 

Bisericii. Când lui Luther i se cere să 

retracteze ce a spus şi scris până 

atunci împotriva Bisericii Catolice, 

el scrie: 

                                                           
8 Istoricii sunt de acord că, înainte de 

apariţia primelor conflicte dintre el şi 

catolici, Luther a fost influenţat de 

ideile umaniste ale biblistului Erasmus.  

„Până ce nu sunt convins de Scripturi 

şi de raţiunea limpede – căci nu accept 

autoritatea papilor şi conciliilor, 

întrucât s-au contrazis unii pe alţii -, 

conştiinţa mea este captivă Cuvântului 

lui Dumnezeu. Nu pot şi nici nu voi 

retracta nimic, pentru că a te opune 

conştiinţei nu este nici drept, nici 

sigur. Aşa să mă ajute Dumnezeu! 

Amin!“9 

A nu accepta autoritatea papilor şi a 

conciliilor nu a însemnat automat 

respingerea Bisericii sau a întregii 

tradiţii creştine. Luther respingea 

tradiţiile sub forma obiceiurilor şi a 

ceremoniilor, şi nu Biserica. Pentru 

el, lucrarea Duhului Sfânt se 

săvârşeşte prin Cuvânt şi în 

Biserică.  

                                                           
9 Citat în R.H. Bainton, Here I Stand: A 

Life of Martin Luther (Nashville: 

Abingdon Press, 1950), pag. 144.  
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Să încercăm detalierea acestei 

afirmaţii, întrucât o considerăm 

fundamentală. Luther declarase în 

mai multe rânduri că în creştinism 

nu există două surse, ci doar două 

moduri în care credinţa atinge 

Biserica: Cuvântul scris şi viva vox 

evangelii.10 De asemenea, Luther nu 

propunea prin sola Scriptura 

respingerea comunităţii sfinţilor şi 

regula fidei. Grija lui prioritară se 

pare că era separarea autorităţii 

Scripturii de alte surse existente 

atunci în Biserică. Înţelegerea 

Cuvântului sfânt, spunea Luther, 

nu este destinată doar unui grup 

privilegiat din Biserică. Scriptura 

este cel mai simplu şi mai sigur 

interpret pentru Scriptura însăşi. În 

felul acesta, Luther nu dorea să lase 

Scriptura pe mâna sofiştilor, care, în 

genere, nu caută substanţa 

Scripturii. Scriptura poate fi 

înţeleasă numai prin Duhul Sfânt 

care a scris-o şi care este prezent, 

viu în propriile Lui scrieri. Fără 

îndoială, aşadar, lucrarea Duhului 

se face în Biserică. Astfel, Cuvântul 

inspirat de Duhul şi Duhul locuind 

în credincioşi, cu toate că sunt 

distincte, nu pot fi separate 

artificial. Aceasta l-a făcut pe 

Jaroslav Pelikan să noteze că 

Luther, ca un bun protestant, a 

supus autoritatea conciliilor 

Bisericii autorităţii Cuvântului lui 

                                                           
10 H. Oberman, Dawn of the Reformation, 

pag. 286. Aceeaşi idee este găsită în 

Confesiunea calvinistă din 1562: 

praedicatio verbi dei est verbum dei.  

Dumnezeu, iar ca un bun catolic, a 

interpretat Cuvântul lui Dumnezeu 

în conformitate cu dogmele 

conciliilor, făcând, în acest fel, 

conciliile normative. Această 

poziţie, concluzionează Pelikan, s-a 

considerat a fi inconsistentă.11  

Calvin a extins, în termeni 

prohibitivi, principiul elaborat de 

Luther, cerând Bisericii să nu 

practice ceea ce nu era clar poruncit 

în Scriptură. Totul trebuia să fie 

subordonat Scripturii, incluzând 

instituţia eclesială şi viaţa creştină. 

Extinderea principiului sola 

Scriptura a însemnat, inevitabil, şi 

diversificarea interpretărilor, iar 

creşterea spectrului interpretării 

date textului biblic a condus la o 

multitudine de credinţe şi 

denominaţii. Criteriul de 

departajare impus de protestanţi s-a 

resimţit până şi în dezbaterile 

politice ale acelor vremuri. 

Înainte de a trece la dimensiunile 

dogmatice ale principiului sola 

Scriptura, trebuie să subliniem 

relaţia acestuia cu alte două 

particularităţi ale teologiei luterane: 

sola gratia şi sola fide. Pentru Luther, 

dacă renunţi la sola Scriptura, 

renunţi practic şi la sola gratia. Dacă 

nu există o autoritate care să verifice 

tradiţia, atunci şi lucrarea mântuirii 

este în pericol. Cadrul soteriologic 

                                                           
11 J. Pelikan, Obedient Rebels: Catholic 

Substance and Protestant Principle in 

Luther’s Reformation (London: SCM 

Press, 1964), pag. 76.  
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este cel ce defineşte corect 

principiul sola Scriptura.  

De aceea, se cere reţinerea şi 

interpretarea principiului în 

marginile trasate de Luther şi de 

ceilalţi reformatori. Numai aşa 

poate fi înţeles şi aplicat corect. În 

dialogul creştin, mulţi presupun că 

sola Scriptura exclude tradiţia sau 

Biserica. Dar nici un reformator nu 

a pretins aceasta! Principiul sola 

Scriptura nu înseamnă că întreg 

adevărul se găseşte în Scriptură sau 

că Scriptura ar fi singurul mod prin 

care Dumnezeu a transmis 

adevărul; nici că fiecare verset biblic 

este la fel de clar pentru oricine îl 

citeşte; nici că Biserica nu poate 

ajuta în înţelegerea Sfintei Scripturi. 

Sola Scriptura nu spune că Biserica 

nu are autoritatea să înveţe 

Cuvântul lui Dumnezeu sau că 

Duhul Sfânt nu poate călăuzi şi 

ilumina Biserica. Ce spune 

preceptul este că tot ce ne este 

necesar mântuirii (cadrul 

soteriologic!) şi vieţii de credinţă 

este învăţat în Scripturi. Scriptura 

trebuie să funcţioneze ca regula fidei, 

infailibilă pentru Biserică. Ca să fie 

recunoscută drept autoritate pentru 

creştin, Scriptura sfântă nu depinde 

de oameni, concilii sau instituţii. 

Atunci pe ce se bazează? Pe 

inspiraţia şi autoritatea Cuvântului 

lui Dumnezeu. După cum vom 

vedea mai jos, această ultimă 

aserţiune completează înţelegerea 

corectă a principiului sola Scriptura.  

Criteriul sola Scriptura, lansat de 

Luther, a evoluat semnificativ după 

marele reformator, dar nu 

totdeauna fericit. La început, 

reformatorii au folosit acest 

principiu pentru revizuirea 

autorităţii din Biserica Catolică, dar 

mai târziu a fost folosit ca o 

presupusă antiteză între ceea ce 

învăţa Biserica şi ceea ce interpretau 

indivizii din Biserică, fără vreun alt 

ajutor, decât acela al Duhului Sfânt.  

După cum am anticipat, una dintre 

întrebările perene era dacă sola fide 

determină sola Scriptura, sau invers? 

O variantă de răspuns protestant a 

apărut în secolul al XIX-lea, când 

şcoala de la Princeton a propus 

doctrina despre ineranţă. Ineranţa 

înseamnă că Scriptura este liberă de 

orice eroare, indiferent că vorbim 

despre doctrină, fapte sau percepte. 

Inspiraţia divină este extinsă la 

toate cărţile Bibliei, dar şi la toate 

afirmaţiile care privesc faptele 

ştiinţifice, istorice sau geografice. În 

alţi termeni, inspiraţia 

dumnezeiască nu este mărginită la 

adevărul religios sau moral, ci se 

propagă la orice afirmaţie a 

scriitorului biblic.12 Gândirea şcolii 

de la Princeton a imprimat doctrinei 

despre inspiraţia biblică o deplasare 

esenţială: de la domeniul 

soteriologic, la cel epistemologic. 

Practic, orice eveniment biblic, fie că 

e vorba de un miracol sau de un caz 

                                                           
12 Cf. C. Hodge, Systematic Theology 

(London: James Clarke, 1960), vol. 1, 

pag. 163.  
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oarecare, are acelaşi statut 

ontologic. Orice act în istorie este 

privit la fel. Dacă se cere credinţă ca 

răspuns la Cuvânt, aceasta poate 

veni, dar este incidentală. Adevărul 

Cuvântului are mai puţin a face cu 

credinţa mântuitoare, cât are de-a 

face cu evidenţa plenară. Mai 

concis: focalizarea a trecut de la 

inimă la minte, de la credinţă la 

raţiune.  

Acesta este un bun exemplu de 

punct nevralgic în interiorul 

principiului sola Scriptura, dacă nu 

este exprimat aşa cum au 

intenţionat reformatorii. Fără sola 

fide, rămânem doar cu solo Scriptura. 

Solo Scriptura se referă la acea 

concepţie despre Biblie care are ca 

autoritate finală raţiunea şi judecata 

fiecărui credincios, în mod 

individual. Este practica de a te 

apropia de Cuvânt, fără noţiuni 

introductive, fără preconcepţii sau 

înclinaţii, cu intenţia declarată de a 

citi Biblia, ca şi cum nimeni nu a 

mai citit-o înaintea ta.13 Scopul 

acestei abordări este să arate că 

adevăratul creştinism nu are voie să 

fie limitat de afirmaţii doctrinare.  

Dar o astfel de concepţie scapă cu 

greu din a primi calificative gen 

individualism, raţionalism sau 

populism. Solo Scriptura este o 

bibliologie fără context, 

renunţându-se arbitrar la 

                                                           
13 Aici se încadrează teologi precum 

Alexander Campbell (1788-1866), Lewis 

Sperry Chafer sau Robert Reymond.  

canonicitatea şi catolicitatea 

Scripturii.14 Este renunţarea la 

autoritatea lucrătorilor cu Cuvântul, 

în ciuda faptului că Biblia aminteşte 

de supunerea faţă de cei care ne 

învaţă Cuvântul. Nicăieri nu se 

încurajează autonomia individului 

raportată la Biblie. Sola Scriptura nu 

înseamnă „eu singur şi Scriptura”. 

Autoritatea este, într-adevăr, numai 

(singură) Scriptura, dar nu o 

Scriptură singură. Ea nu a fost 

concepută singură şi nu poate exista 

singură; a fost dată Bisericii, pentru 

a fi folosită şi pentru a fi folositoare 

în orice privinţă. Biserica o 

interpretează şi o predică în 

contextul ei creştin. Sola Scriptura 

învaţă că Scriptura este autoritatea 

supremă, singura sursă a revelaţiei 

şi norma pentru Biserică, dar poate 

înceta să mai funcţioneze ca un 

standard, dacă e scoasă din 

contextul ei normal. Nimeni nu 

aşteaptă ca Biblia să se urce la 

amvon şi să se predice pe sine, sau 

să se citească pe sine. Simpla citire a 

primului conciliu al Bisericii 

primare de la Ierusalim (Faptele 

Apostolilor 15) arată că apostolii nu 

au cerut nimănui să citească în 

Scripturi şi să decidă fiecare pentru 

sine, în problema iudaizatorilor. 

Dimpotrivă, citim că apostolii au 

constituit un conciliu şi au analizat 

                                                           
14 Cf. K. Vanhoozer, The Drama of 

Doctrine. A Canonical Linguistic Approach 

to Christian Theology (Louisville: 

Westminster/John Knox Press, 2005), 

pag. 154. 
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împreună problema, iar decizia lor 

a fost adusă la cunoştinţa bisericilor. 

Interpretarea nu a fost lăsată la 

latitudinea raţiunii sau a conştiinţei 

individului. Acolo, pe lângă 

participarea comunitară, avem 

prezenţa Duhului Sfânt. Aceasta ne 

face să trasăm şi noi, azi, graniţele 

principiului sola Scriptura, în 

perimetrul dat de soteriologie, 

eclesiologie şi pneumatologie.  

După cum se vede, relevanţa 

principiului sola Scriptura, astăzi, 

este reconfirmată de conceptul de 

Scriptură drept Cuvânt al lui 

Dumnezeu. A accepta astfel 

Scriptura înseamnă a-i accepta 

autoritatea.  

Problema teologiei contemporane 

stă tocmai aici: este Scriptura 

autoritate pentru ceea ce este, sau 

pentru ceea ce face? Dar este prea 

puţin a recunoaşte simpla autoritate 

funcţională a Scripturii. E împotriva 

principiului sola Scriptura a 

presupune că numai anumite 

aspecte ale Scripturii sunt acceptate 

ca autoritate. Karl Barth credea că, 

atunci când este proclamat, 

Cuvântul devine autoritate. A 

spune că un text este inspirat de 

Dumnezeu, credea Barth, înseamnă 

a da o explicaţie la faptul că textele 

funcţionează eficient, iar explicaţia 

derivă din faptul că Scriptura este 

folosită de Duhul Sfânt. Funcţia 

efectivă a Scripturii ar fi, practic, să 

modeleze identitatea creştină. 

Astfel, această poziţie afirmă că 

inspiraţia divină este înţeleasă ca o 

forţă, şi nu ca o comunicare. 

Legătura cu Dumnezeu este 

păstrată direct prin Duhul Sfânt şi, 

mai puţin, prin Cuvântul revelat.15  

Autoritatea Scripturii are un alt 

punct de pornire: revelaţia. De 

aceea vorbim nu despre o autoritate 

funcţională, ci despre o autoritate 

revelaţională. Preceptul sola 

Scriptura afirmă, înainte de toate, că 

Scriptura este Cuvântul revelat al 

lui Dumnezeu, de aceea are 

autoritate. Dumnezeu Îşi exercită 

autoritatea prin şi în Cuvântul Său. 

Recunoaşterea autorităţii Scripturii 

este recunoaşterea unei proprietăţi 

prin care Scriptura pretinde 

credinţă şi ascultare faţă de toate 

declaraţiile ei.  

                                                           
15 Legat de această interpretare 

funcţională, teologia existenţială susţine 

că ceea ce devine autoritate în Scriptură 

este simbolul ce exprimă relaţia cu 

Dumnezeu. Isus Cristos a fost un 

simbol, în sensul că El S-a supus 

condiţiei umane, S-a coborât la condiţia 

existenţială şi pe care a acceptat-o. Isus 

Cristos devine un simplu model, de 

aceea noi putem participa în noua fiinţă 

a lui Cristos. Aici, modelul se 

armonizează cu puterea. Scriptura este 

autoritatea finală pentru creştini, numai 

pentru că în ea întâlnim puterea lui 

Dumnezeu. Pe aceeaşi linie de 

interpretare avem teologia eliberării şi 

teologia procesului. Scriptura este o 

putere care provoacă ideologiile ce 

sprijină sistemele opresive, sociale şi 

politice. Pentru teologii procesului, 

Scriptura reprezintă doar posibilităţi ale 

experienţei umane. 
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Cuvântul lui Dumnezeu nu este, 

nicidecum, o putere materială, un 

eveniment, sau o forţă oarbă, ci este 

totdeauna o putere cu semnificaţie. 

Dumnezeu vorbeşte, determină, 

judecă, declară cu putere prin 

Cuvântul Său. Îl cunoaştem pe 

Dumnezeu prin Cuvântul Său. 

Când confruntăm Cuvântul lui 

Dumnezeu, suntem confruntaţi de 

Dumnezeu. Dumnezeu este 

totdeauna prezent cu Cuvântul Său, 

iar Cuvântul este prezenţa lui 

Dumnezeu în lume. Cuvântul e 

exprimarea de Sine a lui Dumnezeu. 

De aceea, Cuvântul e clar pentru că 

Dumnezeu este aproape. Iar dacă 

oamenii nu înţeleg semnificaţia 

Scripturii, problema nu stă în 

Cuvânt, ci în situaţia în care 

oamenii caută să aplice Cuvântul.  

Autoritatea Cuvântului se observă 

concret în relaţia de legământ dintre 

Dumnezeu şi om. Cuvântul lui 

Dumnezeu este constituţia 

legământului. Aceasta explică de ce 

profeţii vorbeau despre mântuire ca 

„scrierea” cuvintelor legământului 

pe inimile credincioşilor (Ieremia 

31:33). Numai Dumnezeu poate 

declara păcătoşii îndreptăţiţi şi să 

„cheme” păcătoşii la El. Fără un 

cuvânt clar al lui Dumnezeu, noi 

suntem fără speranţă. Nu poţi să-L 

accepţi pe Cristos ca Mântuitor şi, în 

acelaşi timp, să negi realitatea 

revelaţiei verbale. Cuvântul leagă 

revelaţia şi răscumpărarea. Unii 

limitează suficienţa Cuvântului la 

problema mântuirii, dar, ca un 

document al legământului, 

Scriptura este suficientă pentru a 

revela voia lui Dumnezeu în toate 

domeniile vieţii (2 Timotei 3:16). 

Scriptura ne echipează pentru orice 

lucrare bună. Toate normele trebuie 

să fie, oarecum, o aplicaţie a 

Scripturii.16  

În concluzie, sola Scriptura este un 

principiu relevant pentru orice 

vreme, atâta timp cât stă aproape de 

sola fide şi de sola gratia, şi cât timp 

păstrează nealterat tandemurile 

necesitate/suficienţă şi 

inspiraţie/autoritate. Sola Scriptura 

elimină varianta nuda Scriptura sau 

solo Scriptura, în aceeaşi măsură în 

care exclude sola traditia sau sola 

ecclesia.  

Luther a lansat principiul sola 

Scriptura ca protest faţă de 

suprapunerea autorităţii învăţăturii 

Bisericii cu tradiţia catolică, 

distorsionată de-a lungul secolelor. 

Decretele Bisericii, crezurile, 

doctrinele ei trebuie judecate de 

Scriptură, şi nu invers. Interpretarea 

Scripturii se face în contextul ei, 

prin comparaţie cu Scriptura (1 

Corinteni 2:13; Isaia 28:9-13). Toţi 

reformatorii nu şi-au propus 

redefinirea conceptelor, ci fixarea 

ordinii lor corecte: Scriptura 

înaintea Bisericii sau tradiţiei. 

Pentru reformatori, sola Scriptura nu 

                                                           
16 Pe de altă parte, unii credincioşi cred 

că tot ce au nevoie în lume este Biblia. 

Însă, noi trăim în lume, iar legile lui 

Dumnezeu trebuie aplicate în lume. 
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şi-a dorit devalorizarea tradiţiei, ci 

simpla exigenţă a evaluării ei. 

Scriptura este deasupra Bisericii şi 

tradiţiei, judecându-le pe 

amândouă. Scriptura nu a devenit 

Scriptură pentru că Biserica a 

afirmat acest lucru; ea a fost 

inspirată şi scrisă înaintea 

completării canonului biblic. 

Biserica este creatura verbi divini, 

creatura Cuvântului divin şi, în 

consecinţă, are menirea să asculte 

de Cuvânt. Iar dacă pretinde 

autoritate, „Biserica are exact atâta 

autoritate cât o exercită în 

ascultare”17 faţă de Cuvânt.  

Teologii contemporani îşi pun 

astăzi întrebarea dacă nu cumva 

criteriul ar trebui revizuit, având în 

vedere contextul complet diferit 

decât cel în care a apărut. Este 

adevărat, pe de-o parte, că întregul 

context istoric s-a schimbat. De 

aceea şi pericolele aplicării 

principiului sola Scriptura pot 

oricând apărea. Ele pot fi 

împiedicate, dacă sola Scriptura nu 

renunţă complet la tradiţie sau la 

contextul eclesial în care se 

interpretează Scriptura. Norma 

autoritară trebuie să rămână Sfânta 

Scriptură. A practica sola Scriptura 

înseamnă a trata Scriptura ca 

„norma normatoare“ şi tradiţia ca 

„norma normată“18. Dacă cele două 

                                                           
17 Cf. O. Weber, Foundations of 

Dogmatics, vol. I (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1981), pag. 251.  
18 Cf. K. Vanhoozer, The Drama of 

Doctrine, pag. 234. Calvin a privit 

se suprapun, rămânem fără 

autoritate normativă incontestabilă.  

Pe de altă parte, relevanţa 

principiului este cerută de tendinţa 

continuă a plasării tradiţiei sau a 

instituţiei eclesiale la acelaşi nivel 

de (cel puţin) infailibilitate cu Sfânta 

Scriptură. Aşa cum criteriul sola 

Scriptura se opune suprapunerii 

Cuvântului lui Dumnezeu cu 

experienţa individuală, el se opune 

şi suprapunerii Cuvântului cu 

experienţa comunitară în Biserică.19 

Autoritatea Cuvântului divin are o 

suficienţă a lui, care nu pretinde în 

mod vital participarea experienţei 

umane, sub orice formă ar fi ea. 

                                                                        
tradiţia conciliilor un fel de autoritate 

slujitoare, când spune: „Astfel conciliile 

ar ajunge să aibă măreţia cuvenită; 

totuşi, între timp Scriptura s-ar face 

remarcată ca o autoritate superioară, 

toate fiind supuse standardului ei. În 

felul acesta, noi suntem gata să 

acceptăm şi să respectăm ca sfinte 

primele concilii, ca cele de la Niceea, 

Constantinopol, Efes I, Calcedon şi 

altele asemănătoare, care erau 

preocupate de combaterea erorilor – în 

măsura în care ele nu deviază de la 

învăţăturile credinţei“. Cf. J. Calvin, 

Învăţătura religiei creştine, vol. 2 

(Oradea: Cartea creştină, 2003), pag. 

348.  
19 Un alt pericol văzut de Webster este 

cel al unei „eclesiologii imanentiste“, 

adică o eclesiologie „care acordă o mare 

semnificaţie vizibilităţii sociale a 

Bisericii“.  Cf. J. Webster, Holy Scripture. 

A Dogmatic Sketch (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003), 

pag. 43.  
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Într-adevăr, Scriptura, înţeleasă 

drept Cuvânt divin, devine eficientă 

în Biserică, dar acest lucru nu 

implică automat ca interpretarea 

Bisericii să fie normativă.  

Ce distinge criteriul sola Scriptura în 

orice vreme este menţinerea unui 

fundament solid în definirea 

autorităţii teologice. Este un criteriu 

obiectiv şi sigur. Oricând poţi apela 

la el, oricând te poţi baza pe el. Într-

o lume a relativismului cultural, sola 

Scriptura păstrează neştirbită 

autoritatea Cuvântului. Cultura nu 

poate afecta autoritatea Cuvântului, 

din pricina suficienţei şi clarităţii 

Scripturii.20  

Obiectivitatea principiului nu 

exclude nicidecum subiectivitatea 

lui. Autoritatea Cuvântului 

validează relevanţa principiului sola 

Scriptura pentru credinţa 

evanghelică, pentru lume şi 

mântuirea ei. Autoritatea trebuie să 

se potrivească realităţii. În ce 

priveşte autoritatea Scripturii, ea 

derivă tocmai din faptul că 

răspunde unor realităţi ale fiinţei 

umane. Cuvântul care are putere nu 

vine la noi cu propuneri pentru 

negociere, ci îşi exercită autoritatea 

                                                           
20 În acelaşi timp, sola Scriptura nu 

înseamnă Biblie fără ştiinţă. Principiul 

recunoaşte realitatea în alte domenii 

decât cel teologic. Chiar şi în cel 

teologic, sola Scriptura nu sugerează 

sfidarea exegezei biblice sau a altor 

instrumentare cu tentă ştiinţifică pentru 

aflarea şi proclamarea adevărului.  

în acord cu realitatea în care 

suntem. De aceea, Cuvântul divin 

ne convinge de păcat, de nevoie de 

mântuire, de participare într-o altă 

viaţă.  

Scripturile canonice, specifică Kevin 

Vanhoozer, sunt autoritatea finală 

în materie de credinţă şi practică 

creştină, pentru că ele sunt 

mijloacele comunicative alese de 

Dumnezeu, împuternicite prin 

Duhul Său spre a ne vorbi despre 

Fiul Său şi a-L forma pe Cristos în 

noi. „A practica sola Scriptura 

înseamnă a participa în practicile 

canonice care formează, informează 

şi transformă vorbirea, gândirea şi 

trăirea noastră – practici pe care 

Duhul le foloseşte spre a ne 

conforma chipului lui Dumnezeu în 

Cristos.”21 Biserica formată din 

credincioşi regeneraţi prin Duhul se 

înnoieşte continuu printr-o 

confruntare dramatică cu Cuvântul. 

Lucrarea celor două puteri 

dumnezeieşti, a tandemului Duh-

Cuvânt, este irezistibilă. Ele sunt 

mărturii autoritare dincolo de 

mărturia tradiţiei sau magisteriului. 

Iar în această conlucrare, Scriptura 

este principalul mijloc al harului 

divin care activează în mintea şi 

inima creştinului. Acesta a fost, şi 

trebuie să rămână, principiul 

fundamental al credinţei 

evanghelice.  

                                                           
21 K Vanhoozer, The Drama of Doctrine, 

pag. 237. 
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Israelul Atunci şi Acum:                  
O Reflecţie asupra Fiinţei Umane 

upă decenii de 
aşteptări şi 
câteva tentative 

nereuşite, în această 
vară am ajuns în sfârşit 
să vizitez Israelul.  Am 
participat împreună cu 
mai mulţi colegi şi 
studenţi la un program 
de vară de săpături 
arheologice în zona Tel 
Gezer.  Cu siguranţă Israelul este 
una dintre cele mai fascinante ţări 
pe care le-am vizitat vreodată.  
Deşi ca stat modern, Statul Israel 
s-a reconstituit doar cu 60 de ani 
în urmă, rădăcinile lui istorice 
sunt dintre cele mai vechi.  Acesta, 
de fapt, este unul din primele 
sentimente profunde care îl 
pătrund pe vizitatorul ocazional: 
oriunde calcă, talpa lui păşeşte pe 
istorie. 

Desigur, pentru un 
creştin,  această ţară are 
o atracţie suplimentară, 
prin simplul fapt că este 
palma de Pământ în 
care a trăit Domnul Isus 
în urmă cu 2000 de ani.  
Dacă ar fi să luăm în 
considerare doar Marea 
Galileei, cu colinele line 
din jurul ei, este 

mişcător să te gândeşti la simplul 
fapt că atunci cînd te plimbi, 
păşeşti de fapt pe locurile pe care 
a călcat şi Isus.  Când te uiţi 
împrejur, vezi dealurile pe care le-
a suit şi Isus, priveşti marea pe 
care a văzut-o şi El.  Nimic din ce 
am trăit până acum nu mi-a redat 
un simţământ atât de puternic al 
umanităţii Domnului nostru.  
Această realitate mi-a adus în 
minte o întrebare la care am 
reflectat mai mult decât oricând în 
timpul vizitei în Israel: ce s-a 

D 
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schimbat şi ce a rămas neschimbat 
pe aceste meleaguri în 2000 de 
ani?   

Există câteva aspecte care nu s-au 
schimbat deloc de pe vremea în 
care Domnul nostru a trăit pe 
Pământ.  Topografia locurilor este 
neschimbată, dealurile au rămas 
aceleaşi, muntele Arbel de la Vest 
de Marea Galileei este neschimbat, 
Marea sau Lacul Ghenesaret este 
tot în acelaşi loc, inconjurat de 
aceleaşi dealuri.  Soarele şi 
traiectoria lui pe cer sunt aceleaşi; 
Luna şi fazele ei au rămas 
neschimbate; flora şi fauna locului 
sunt, cu mici variaţiuni, aceleaşi.  
Dacă ieşi pe ţărmul Mării Galileei, 
înainte de răsăritul Soarelui 
(Marcu 1:35), înainte de începutul 
tumultului zilei, şi-ţi închizi ochii, 
vei auzi aceleaşi sunete pe care şi 
Isus le-a auzit: ciripitul păsărilor 
care-şi încep ziua, bâzâitul 
insectelor, orăcăitul broaştelor, 
sunetul surd pe care aripile 
liliecilor îl produc când zboară pe 
lângă tine, clipocitul valurilor care 
spală ţărmul.  Toate aceste sunete 
au făcut parte din universul sonor 
al lui Isus.  Şi dacă-ţi deschizi 
ochii, vei vedea Soarele, răsărind 
din spatele dealurilor care 
flanchează Marea spre Est, exact 
aşa cum îl vedea şi Domnul 
nostru.  Iar la ora apusului, vei 
vedea culoarea aurie care îmbracă 
Marea; Luna răsare şi apune în 
acelaşi fel, ca pe vremea Lui.  Nu 
cred că viaţa Domnului nostru mi 
s-a părut vreodată mai reală şi 
mai palpabilă.  

Există bineînţeles şi lucruri care s-
au schimbat în aceste două 
milenii.  Marea Galileei este mult 
mai scăzută, clădirile au o altă 
arhitectură, bărcile de pe mare 
sunt cu motor, au renunţat la vâsle 
şi la pânze; oamenii se îmbracă 
altfel, vorbesc o altă limbă, 
drumurile şi arterele de circulaţie 
din zonă sunt asfaltate, şi lista ar 
putea continua la nesfârşit. 

Când ai parte de o astfel de 
experienţă, când reflectezi la 
lucrurile care s-au schimbat şi la 
cele care au rămas aceleaşi, este 
foarte natural să te întrebi dacă 
fiinţa umană s-a schimbat în aceşti 
2000 de ani.  Este astăzi omul 
altfel decât era pe vremea 
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Domnului?  Ne-am schimbat noi 
oare în aceşti 2000 de ani?  
Nimeni nu neagă faptul că există o 
îmbunătăţire a condiţiei umane: 
trăim mai mult, trăim relativ mai 
bine, ştim să ne protejăm mai bine 
faţă de forţele Naturii, cunoaştem 
mai multe.  Dar noi, ca fiinţe 
umane, în ceea ce ne defineşte ca 
oameni, ne-am schimbat oare în 
aceşti două mii de ani?  Şi dacă da, 
în ce fel? 

Semnificaţia acestei teme de 
reflecţie am perceput-o chiar mai 
profund  în prima zi de Israel, 
când am ajuns la 
căsuţele unde 
urma să fim 
cazaţi, în 
localitatea Newe 
Shalom (Oaza 
Păcii) situată la 
mijlocul 
distanţei dintre 
Tel Aviv şi Ierusalim.  Când să 
intru în căsuţă, am văzut pe zidul 
vertical un grup de vreo 30, 40 de 
furnici care cărau o goangă 
moartă.  Insecta era de cel puţin 
100 de ori mai mare decât toate 
furnicile puse la un loc.  O duceau 
cu o fascinantă etică a muncii: 
vreo 20 dintre ele cărau efectiv 
insecta; celelalte, prin rotaţie, 
contribuiau la efortul colectiv, 
intrând rând pe rând să ajute când 
era nevoie sau când le venea 
schimbul.  Aveam în faţa ochilor 
ceva ce nu putea fi descris de 
cuvintele „unul cu sapa, zece cu 
mapa”!  Toate lucrau în acelaşi 
ritm alert, fără băgători de seamă, 

fără chiulăi, fără şefi.  Şi toate 
acestea pe un zid vertical, fără să 
scape goanga jos, sfidând parcă 
legile fizicii.  

Nu după mult timp, au ajuns la un 
orificiu într-un colţ din zid pe 
unde urmau să vâre insecta.  Aici, 
bietele de ele au ajuns la capătul 
posibilităţilor lor: orificiul era de 
cel puţin două ori mai îngust decât 
dimensiunea goangei; era cu 
neputinţă să o strecoare înăuntru.  
Le-am văzut în câte feluri au 
încercat să o facă: cu capul în faţă, 
apoi cu dosul, pe spate, pe faţă, pe 

lateral. Toate 
încercările au 
eşuat.  Am dorit 
să le ajut, dar mi-
am dat seama că 
era imposibil să 
le comunic 
intenţia mea, aşa 
că am 

concluzionat că interferenţa mea 
ar fi stricat mai mult decât ar fi 
ajutat.  După câteva ore, m-am 
întors şi am văzut pe jos o parte 
din goangă.  Bănuiesc că au 
înjumătăţit-o şi după ce au adus-o 
la o dimensiune potrivită cu cea a 
orificiului, au dus-o până la locul 
destinat. 

În timp ce le urmăream, mi-am dat 
seama că furnicile nu s-au 
schimbat deloc în două mii de ani.  
Exact aşa cum ele cară o goangă 
acum în anul 2009, la fel ar fi 
făcut-o şi în urmă cu două mii de 
ani.  Nu au inventat buldozere şi 
nici macarale sau alte maşini 
hidraulice. Nu au descoperit legile 
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mecanicii, ale planului înclinat, 
roata, scripetele, etc.  Au rămas 
aceleaşi: muncesc din greu pentru 
beneficiul colectiv cu aceleaşi 
unelte şi în acelaşi fel, precum o 
făceau în antichitate. 

Dar noi oamenii?  Suntem noi oare 
aceiaşi?  Cu siguranţă ne-am 
schimbat în multe privinţe:  astazi 
cunoaştem mai multe, am inventat 
tot felul de maşinării care să ne 
uşureze munca, am ajuns pe Lună, 
explorăm galaxii la mii de ani 
lumină, coborâm în adâncul 
Pământului şi al oceanelor, scobim 
în inima materiei, la dimensiuni 
inimaginabile chiar şi numai în 
secolul trecut.  Şi totuşi, oare fiinţa 
umană, ceea ce este esenţial în 
om, ceea ce-l face pe om să fie om, 
oare aceasta a suferit vreo 
modificare substanţială în ultimii 
2000 de ani?  Suntem noi mai 
oameni decât erau ei atunci?  
Suntem noi mai buni decât ei, mai 
drepţi, mai miloşi, mai iertători, 
mai liberi de patimi destructive 
decât ei?  Suntem oare mai 
înţelepţi în treburile vieţii?  Ne 
deosebim noi oare esenţialmente 
de un Petru al secolului întâi, de 
un Ioan sau de un Toma, de o 
Maria sau de o Marta? 

Cu această întrebare am răsfoit 
din nou scrierile apostolului Pavel, 
unul dintre autorii Noului 
Testament pe care l-a preocupat 
intens fiinţa umană şi condiţia ei 
(vezi, de exemplu, Rom.7:14-24) 

Căci în Hristos Isus nici tăierea 
împrejur, nici netăierea împrejur 

nu sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.  
(Gal.6:15) 

Dintre toate pasajele care ar putea 
da răspuns întrebărilor ridicate 
anterior, doresc să mă limitez 
doar la Gal.6:15 şi să scot în 
evidenţă unul dintre elementele 
esenţiale ale Creştinismului, aflat 
într-o legătură cât se poate de 
directă cu întrebarea de mai sus.   

Chestiunea principală din spatele 
versetului Gal.6:15 era elementul 
definitoriu în ce priveşte 
apartenenţa la Creştinism, aspect 
care îi viza în mod special pe 
Creştinii ne-Iudei.  Din momentul 
în care Creştinismul primar a ieşit 
din perimetrul etnic Iudaic, o serie 
de întrebări cruciale cu privire la 
identitatea Creştinului aşteptau să 
fie rezolvate de Biserica primară.   

Cu riscul de a simplifica o 
chestiune foarte complexă, 
Creştinismul timpuriu a încercat 
să dea răspuns la două întrebări 
fundamentale.  În primul rând era 
întrebarea, „Cum devine cineva un 
Creştin?” în alte cuvinte „Ce 
anume trebuie să se întâmple 
pentru ca o persoană să se poată 
declara Creştin”?  La această 
primă întrebare, răspunsul era 
unul de consens: atât apostolul 
Pavel cât şi Iudaizatorii (oponenţii 
lui Pavel pe care îi pomeneşte în 
Gal.1:6-8, 2:4-5, etc.) – ca să ne 
limităm doar la două dintre vocile 
autoritative care s-au pronunţat în 
această chestiune – vorbeau la 
unison.  Ca să devii Creştin, afirma 
consensul, trebuie „să-L 
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mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi să crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat dintre cei 
morţi” (Rom.10:9).   

La a doua întrebare crucială însă, 
consensul între cele două părţi nu 
era nici pe departe atins.  
Întrebarea aceasta viza modul în 
care un Creştin putea demonstra, 
dincolo de orice îndoială, că este 
Creştin.  În mod special pentru ne-
Iudei, întrebarea „Ce trebuie să fac 
pentru a mă arăta Creştin, pentru 
a dovedi că sunt Creştin?” a 
răscolit unitatea multietnică 
Creştină.  Soluţia simplă oferită de 
Iudaizatori avea un cvasi-suport 
biblic iar raţionamentul lor era 
destul de puternic.  Ca să arăţi că 
eşti un Creştin şi, implicit, un fiu al 
lui Avraam, spuneau 
ei, trebuie să primeşti 
circumcizia, trebuie să 
te supui „jugului 
Torei”.  De aici izvorau 
toate consecinţele 
practice şi 
comportamentale ale 
noi credinţe, de la 
reguli culinare până la 
implicaţiile la nivel social, în mod 
special practicile de asociere cu 
alţi oameni.  Pe scurt, conform 
Iudaizatorilor, Creştinul ne-Iudeu 
trebuia să se Iudaizeze dacă ar fi 
dorit să dea o dovadă 
indisputabilă a convertirii sale la 
Creştinism.   

Poziţia Iudaizatorilor a fost 
combătută de apostolul Pavel cu 
cea mai mare îndârjire.  Desigur, 
Pavel a scris multe epistole, a 

tratat multe alte subiecte, dar faţă 
de niciunul dintre ele nu a arătat 
un interes sau o pasiune mai mare 
decât faţă de unitatea Bisericii, a 
Trupului lui Cristos. „Un singur 
Domn, un singur Dumnezeu, o 
singură Credinţă” (Efeseni 4) nu 
putea da naştere la două grupări 
Creştine distincte: Creştinii dintre 
Neamuri, pe de-o parte, şi 
Creştinii Iudei, de cealaltă.  Noi, 
Creştinii ne-Iudei, de-a lungul 
istoriei Bisericii îi suntem 
îndatoraţi în primul rând lui Pavel 
pentru eliberarea de sub obligaţia 
de a ne Iudaiza în scopul atestării 
unei credinţe Creştine veritabile. 

Şi totuşi, cum se aştepta Pavel să 
demonstreze autenticitatea 
experienţei Creştine?  Care era 

dovada indiscutabilă a 
unei convertiri 
autentice, veritabile?  
Epistola către Galateni 
dă un raspuns 
suficient de clar la 
această întrebare, 
chiar dacă, trebuie să 
recunoaştem, ne-ar fi 
plăcut ca Pavel să 

intre în mai multe detalii.  Voi 
localiza în Epistolă trei ocazii în 
care această întrebare îşi află 
răspunsul.  Din considerente de 
spaţiu, toate trei vor fi tratate pe 
scurt. 

În primul rând, ne întâlnim cu 
studiul de caz „Tit”.  Pavel duce cu 
sine la Ierusalim pe Tit, un Creştin 
ne-Iudeu.  Chiar mai mult, acestui 
ne-Iudeu, Pavel îi adevereşte că 
circumcizia nu are nici o valoare 
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pentru autentificarea credinţei 
sale.  Aşa ajunge să-l prezinte pe 
Tit Bisericii din Ierusalim, 
comunitate în care se aflau cu 
siguranţă şi voci disonante faţă de 
poziţia luată de Pavel.  Din 
cuvintele lui Pavel „nici chiar Tit ... 
nu a fost nevoit să se circumcidă” 
(Gal.2:3) putem concluziona că 
studiul de caz „Tit” a reuşit şi 
Pavel a avut câştig de cauză.  
Nimeni din Biserica din Ierusalim 
nu putea nega autenticitatea 
convertirii lui Tit, chiar dacă 
circumcizia nu avusese loc.  La ce 
evidenţe anume s-au uitat ei oare?  
La ce fel de test l-au supus ei pe 
Tit?  Suspend răspunsul la aceste 
întrebări pînă la cazul al treilea.  
Pentru acest caz, însă, concluzia 
lui Pavel rămânea fermă: „în 
Hristos Isus nici tăierea împrejur, 
nici netăierea împrejur nu sînt 
nimic, ci a fi o făptură nouă,” 
(Gal.6:15).  

În al doilea rând, ne întâlnim cu 
un alt studiu de caz, cu însişi 
credincioşii din Galatia, sau 
„Galatenii”, aşa cum îi numeşte 
Pavel (Gal.3:1).  Relaţia lor cu 
Pavel şi-a avut începuturile într-
unul din turneele misionare din 
Asia Mică întreprinse de Pavel.  
Pavel însuşi descrie afinitatea lor 
neaşteptată faţă de el, Apostolul 
ne-Iudeilor, manifestată la prima 
lui vizită (Gal.4:12-14). În urma 
propovăduirii Evangheliei, 
Galatenii au răspuns chemării 
harului lui Dumnezeu şi au pornit 
pe drumul credinţei (Gal.1:6).  
După plecarea lui Pavel însă, au 

venit alţii cu un mesaj diferit de 
cel vestit de Pavel, de fapt cu un 
mesaj nedemn de numele de 
„Evanghelie” (Gal.1:7-9).  Drumul 
şi progresul credincioşilor din 
Galatia în viaţa de credinţă era de 
acum obstrucţionat.  Ei au început 
bine dar erau în pericolul de a face 
un detur deosebit de periculos.  
Ceea ce este important de 
semnalat însă, este că ei au 
început bine, o observaţie care 
ridică întrebarea firească:  cum 
ştim că ei au răspuns în mod 
autentic mesajului pe care-l 
auziseră din partea lui Pavel?  
Care erau dovezile palpabile ale 
convertirii lor?  Gal.3:1-5 oferă 
unul din răspunsurile cele mai 
concludente.  În acest pasaj, Pavel 
îi întreabă: „Prin faptele Legii aţi 
primit voi Duhul sau prin auzirea 
credinţei?... În zadar aţi avut voi 
trăirile acestea excepţionale şi 
experienţele cu Duhul lui 
Dumnezeu? (În contextul acesta, 
verbul pascho tradus de fr. 
Cornilescu „aţi suferit” are mai 
degrabă sensul de „a trăi, a avea 
parte de o experienţă deosebită”, 
cf. BAGD).  Iată deci un alt caz în 
care Pavel indică o modalitate 
sigură de identificare a credinţei:  
experienţe deosebite cu Duhul 
Sfânt, prezenţa Duhului Sfânt în 
adunările / Bisericile Galatenilor.  
Şi în acest caz, concluzia lui Pavel 
rămâne fermă, „Căci în Hristos 
Isus nici tăierea împrejur, nici 
netăierea împrejur nu sînt nimic 
(faptele Legii, în alte cuvinte), ci a 
fi o făptură nouă” (Gal.6:15).  
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Cel de-al treilea text este mai clar 
decît cel anterioare prin simplul 
fapt că este foarte explicit.  În 
cuvinte paralele cu cele din 6:15, 
în Gal.5:7 citim „căci în Hristos 
Isus, nici tăierea împrejur, nici 
netăierea împrejur nu au vreun 
preţ, ci credinţa care lucrează prin 
dragoste.” Acest verset lansează 
practic ultima parte a epistolei, 
cea în care aportul Duhului Sfânt 
la converire sau la adeverirea 
convertirii este explicitat în 
termeni concreţi, foarte practici.  
Dacă în urma evaluării convertirii 
lui Tit şi a evaluării propriei lor 
convertiri, Galatenii s-ar fi 
aşteptat să găsească pe lista 
atestării unei convertiri „semne, 
minuni, vorbiri în limbi omeneşti 
şi îngereşti, profeţii, etc.”, pentru 
Pavel lista se reduce la un singur 
element: „credinţa care lucrează 
prin dragoste”. Singura dovadă 
indiscutabilă este dragostea.  Este 
normal să fie aşa, pentru că, într-
un ecou al cuvintelor Domnului 
Isus, Pavel rezumă Legea mozaică 
la o singură poruncă: „să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”, 
(Gal.5:14).  Care este dovada 
indiscutabilă a convertirii cuiva?  
Semne miraculoase? Nu neapărat!  

Vorbire în limbi?  Nici pe departe!  
Capacitatea de a proroci şi de a 
autentifica darul prin împlinirea 
lor? Nu în mod necesar!  Pe primul 
loc în lista lui Pavel se găsea 
prezenţa Duhului Sfânt care se 
traduce în credinţă care lucrează 
în dragoste, care la rândul ei se 
manifestată într-o viaţă de rodire: 
„dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, credincioşia, 
bunătatea, facerea de bine, 
blândeţea, şi autocontrolul” 
(Gal.5:22, 23). 

Iată deci poziţia Paulină cu privire 
la transformarea fiinţei umane: 
Duhul lui Dumnezeu coborât în 
fiinţa umană (Gal.4:6) este Cel ce 
produce ca rod o viaţă de credinţă 
trăită în dragoste. Aici se află 
elementul radical pe care 
Creştinismul îl propune omenirii, 
o transformare lăuntrică produsă 
de Duhul lui Dumnezeu, cu 
rezultate vizibile în exterior: 
dragostea.  Creştinismul nu este o 
chemare la o conformare fariseică 
la un set de principii etice, o 
încercare de a trăi într-o lume cu 
liste de lucruri permise şi 
interzise; dimpotrivă, viaţa 
autentică de credinţă este o 
aliniere produsă de Duhul Sfânt la 
cerinţele şi aşteptările lui 
Dumnezeu. O astfel de 
transformare a omului, dintr-o 
fiinţă umană condusă de patimi şi 
plăceri (Gal.5:19-21) într-una 
dominată de Duhul lui Dumnezeu, 
nu putea fi descrisă de Pavel decât 
apelând la cel mai radical termen 

La Zidul Plângerii 
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posibil, „o nouă Creaţie, o nouă 
făptură” (Gal. 6:15). 

Creştinismul nu este o religie a 
exteriorului, cu toate că o vizită în 
Israel arată în mod uneori 
supărător că această dimensiune 
nu lipseşte. Desigur, este 
interesant să vizitezi Israelul şi să 
vezi locurile sfinte care 
comemorează viaţa şi învăţăturile 
Domnului nostru.  Adevăratele 
vestigii ale Creştinismului însă, ar 
trebui să fie nu ziduri, clădiri şi 
edificii religioase, ci vieţi 
schimbate şi transformate de 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.  Un 
astfel de Israel (Gal.6:16) îi 

produce cea mai mare plăcere lui 
Dumnezeu.  Noua Creaţie (noua 
Zidire, aşa cum sugerează nota de 
subsol a traducerii Cornilescu) la 
care Dumnezeu Însuşi S-a urnit la 
lucru odată cu învierea lui Isus 
este singura realitate capabilă să 
refacă omul după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu şi să-l 
transforme după voia Sa într-un 
om nou. 
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Întrebări pentru 
Omul Evanghelic 

 
 

e-a lungul ultimilor ani s-au ridicat o serie de întrebări în legătură 
cu practica şi credinţa în bisericile evanghelice. În următoarele 
rânduri vom încerca să răspundem la unele din acestea, cu 

speranţa că ele vor răscoli unele presupoziţii şi clişee prăfuite care ne 
împiedică să Îl recunoaştem pe Dumnezeu şi în credinţa celor diferiţi de 
noi. 
 

O iconografie neoprotestantă? 

Deseori, credinciosului evanghelic i 
se reproșează faptul că Hristos apare 
în pictura anti-iconică 
neoprotestantă ca un „tânăr frumos, 

fără suferinţă pe chip.“  Oare chiar 
este adevărat?   

În primul rând, să judeci cristologia 
unei confesiuni religioase pe baza 
unor cărţi cu poze pentru copii ni se 

D 
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pare o abordare 
imatură şi 
neinspirată. În al 
doilea rând, ca şi 
curent religios, 
neoprotestantismul 
nu formează pictori 
sau artişti care să 
lucreze sub controlul 
unor criterii artistico-
teologice sancţionate 
de biserică. Dar bună 
sau rea, nu această 
"lipsă" este  problema 
cea mai 
sensibilă. Mult mai 
penibilă este ignorarea – poate rea 
voită – a faptului că  unii dintre cei 
mai faimoşi pictori au fost protestanţi 
sau neoprotestanţi. În sensul acesta 
dorim să reamintim cititorului de 
nume ca Dürer, Rubens, Hunt, 
Rembrandt, van Gogh.  Cu siguranţă 
că nu dorim să transformăm operele 
lor într-o iconologie protestantă.  
Dar, judecând doar prin prisma 
criterilor eminamente artistice: oare 
picturile lor despre patimile şi 
crucificarea Domnului se limitează 
numai la imaginea unui "tânăr 
frumos, fără suferinţă pe chip"?  Sau 
le culpabilizeaza pe acestea simplul 
fapt că ele diferă de pictura 
bizantină?  Poate că am putea adăuga 
aici şi faptul că teologia protestantă şi 
neoprotestantă abundă în lucrări 
despre patimile şi suferinţele 
Hristosului Divin şi uman.   Ne putem 
astfel gândi la autori ca Jurgen 
Moltmann (The Crucified God), Karl 
Barth (Church Dogmatics, vol. 4/1), 
Thomas Oden (The Word of Life, p. 
317-526), N.T.Wright (The 
Resurrection of the Son of God). 

 
O interpretare 

periculoasă a Sfintelor 
Scripturi? 

Alteori, credincioşii 
evanghelici sunt 
ridiculizaţi pentru că nu 
interpretează Scriptura 
prin prisma tradiţiilor 
bisericeşti.  Cineva 
afirma că interpretarea 

hristologică 
neoprotestantă… 

„denaturează contextul 
în defavoarea versetului 

singularizant.“   

Problema cu o astfel de critică este că 
ea ignoră importanţa studierii 
contextului literar, istoric, cultural-
economic-religios şi  teologic pentru 
credincioşii evanghelici.  Din punct de 
vedere istoric, unii dintre pionierii şi 
promotorii criticismului biblic 
literar-textual, redacţional, istoric, 
teologic,  s-au ridicat din mediul 
protestant şi neoprotestant.  Deşi 
printre aceştia se numară şi câţiva 
autori catolici sau evrei, în bună 
măsură ei aparţin spaţiului 
protestant şi neoprotestant.  Astfel, 
ne putem gândi la nume ca Eichorn, 
Lessing, de Vette, Keil, Graff, 
Wellhausen, Driver, Briggs, Delitzsch, 
sau Strauss, Weiss, Ritschl, Harnack, 
Bultmann, Lightfoot, Westcott)!  
Sigur, faptul că unii dintre aceştia au 
avut tendinţe mai mult sau mai puţin 
liberale -  cu efecte nocive asupra 
teologiei şi practicii ei contemporane 
– este o pată în istoria bisericii 
protestante.  Dar punctul nostru este 
că preocuparea cu textul biblic, cu 
fundamentarea sa în contextul 
literar-istoric-cultural-religios, a fost 
dintotdeauna o prioritate pentru 
cititorul neoprotestant.  
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De asemenea şi  accentul pe studiul 
limbilor biblice vechi (ebraica, 
aramaica, greaca) - a fost şi este 
semnul distinctiv al Reformei 
protestante şi neoprotestante.  
Pentru a nuanţa această afirmaţie, 
dorim să spunem “semnul 
distinctiv," nu neapărat “exclusiv.”  În 
sensul acesta, Martin Luther, pe care 
atât biserica catolică  cât şi cea 
Ortodoxă îl consideră eretic, a avut 
meritul de a  se lupta pentru o 
traducere a Scripturii pe baza 
dialectelor originare.  Manualele de 
referinţă în ceea ce priveşte 
gramatica ebraică, aramaica şi greaca 
clasică şi biblică, au fost scrise în 
mare parte de autori protestanţi.  
Astfel, reamintim aici autori 
(predominant) protestanţi ca  
Genesius, Brown-Driver-Briggs, 
Kautzsch, Konig, Kittel (ebraica 
veche) şi Erasmus, Deissmann, 
Liddell-Scott, Blass, Debrunner, 
Smyth, Holmes, Parsons, Tischendorf, 
Swete, Lagarde, Rahlfs (Greaca 
clasică/biblică şi Septuaginta).  O 
simplă accesare a site-ului oricărei 
mari universităţi va evidenţia 
accentul pe care departamentul de 
studii biblice îl pune pe filologia 
comparativă semitică sau clasică – 
rodul, în mare parte, a mişcării 
protestante.   

Sigur, nu sugerăm în nici un fel că 
autorii protestanţi/neoprotestanţi au 
inventat sau deţin acum monopolul 
asupra studiului limbilor biblice.  Nu 
dorim decât să subliniem că, în 
mediul academic 
protestant/neoprotestant, studiul 
Scripturii în baza contextului (literar-
etimologic, istoric, cultural, etc.) şi a 
analizei limbilor vechi (ebraica, 
aramaica şi greaca)  este considerat 
sine qua non.   Pentru că este parte 

din actul revelativ al lui Dumnezeu, 
noi considerăm contextul biblic 
original ca fiind absolut normativ, iar 
celelalte tradiţii post-biblice ca fiind 
importante, dar subordonate 
acestuia.  Am facut această paranteză 
pentru a încerca să arătăm că 
teologia protestantă/neoprotestantă 
este una eminamente contextuală, şi 
anume, inspirată din contextul biblic.   

 

Este credinciosul evanghelic atras 
doar de umanitatea lui Hristos? 

Un alt viciu care se impută 
credinciosului evanghelic, dar care 
sfidează logica bunului simţ şi a 
realităţii -  este aceea că în teologia 
neoprotestantă Hristos "nu pare 
altceva decât un om."  În realitate, 
divinitatea lui Hristos este o doctrină 
absolut fundamentală teologiei 
protestante şi neo-protestante.  Când 
Luther a insistat că nu Biserica 
mântuieşte omul, ci Dumnezeu, prin 
jertfa Fiului Său, el a făcut-o tocmai 
pentru a scoate în evidenţă 
divinitatea şi suficienţa lui Hristos.  
Contrar  părerii multora, Luther nu a 
dorit să banalizeze rolul bisericii 
catolice (sau ortodoxe), ci să îl 
reaşeze în ierarhia viziunii Noului 
Testament.   Este tristă, regretabilă şi 
neadevărată afirmaţia că credinciosul 
evanghelic „umanizează“ pe 
Mântuitor.  Este regretabilă pentru că 
acesta (credinciosul evanghelic) şi-a 
încredinţat viaţa şi destinul în 
mâinile Fiului Divin al lui Dumnezeu, 
nu al unui om, oricât ar fi el de 
înţelept.   

Aceste denaturări ale adevărului nu 
îşi au locul într-o polemică sinceră.  
De altfel, angajamentul în polemică 
implică gestul nobil de a respecta 
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oponentul.  Dacă luptă cineva pentru 
adevăr, nu s-ar cuveni să şi tânjească 
după satisfacţia unei victorii 
binemeritate?  Cu siguranţă că mulţi 
sunt familiari cu Institutele lui Calvin, 
carte de referinţă pentru studenţii 
noştri.  Apoi, chiar dacă nu vă spun 
prea mult nume ca şi Josh McDowell 
(Noi mărturii care cer un verdict), 
Erickson (Teologie Creştină), Grudem 
(Teologie Sistematică), Strobel 
(Pledoarie Pentru Hristos), Carl F.H. 
Henry (Dumnezeu, Revelaţie şi 
Autoritate), lucrările lor au devenit 
clasice pentru oricine iubeşte 
teologia. În mod particular, ele 
definesc crezul neoprotestant despre 
divinitatea lui Hristos, 
cum dealtfel o face şi 
crezul creştin al 
bisericilor baptiste din 
România. 

 

Este rugăciunea 
banalizată de 
credinciosul 
evanghelic? 

Deseori, credincioşii 
din confensiuni 
creştine care adoptă un 
serviciu tradiţional 
liturgic afirmă că 
rugăciunile spontane ale 
evanghelicilor dau dovadă de „un 
penibil desăvârşit.“  Mai precis, ele 
par „inventate ad hoc,“ fapt care 
trădează un familiarism eretic şi o 
lipsă evidentă de reverenţă faţă de 
Dumnezeu. Şi aici am dori să 
întrebăm:  chiar este inimaginabil ca 
o persoană să se roage altfel decât 
concep aceşti critici fără să se facă 
vinovată de un „penibil desăvârşit“?  
Nu abundă Scriptura de rugăciuni 
informale, rostite adhoc?  Când Moise 

a mijlocit pentru popor, înaintea unui 
Dumnezeu mânios, nu s-a rugat el ad-
hoc (Ex.32:11)?  Dacă vom citi 
Scriptura cu atenţie la detalii,  printre 
mulţi alţii, îi vom vedea practicând 
acelaşi mod de rugăciune şi pe David 
(2 Sam 12:16), Elisei (2 Regi 6:17) şi 
Iona (2:1). În cartea Faptele 
Apostolilor, Duhul Sfânt pare să îi 
inspire deseori pe credincioşi să se 
roage ad-hoc: adică fără pregătire, 
uneori fără cunoştinţe teologice, în 
afara templului, sau chiar într-o 
temniţă (Fapte 16:25). Însuşi Domnul 
Isus a avut momente când nu S-a 
inspirat şi nu a citit din nici o 
liturghie, ci Şi-a deschis sufletul 

înaintea Tatălui din 
cer (Marcu 14:35).   
Când apostolul Pavel 
spune „Faceţi în toată 
vremea, prin Duhul, 
tot felul de rugăciuni 
şi cereri“ (Efes.6:18) 
oare s-a rezumat el 
numai la rugăciunile 
prestabilite sau citite?  
Pentru a fi 
consecvenţi până la 
capăt cu logica acestei 
critici, nu ar trebui să 
catalogăm şi 
rugăciunea vameşului 
(care se ruga lângă 

fariseu) ca fiind de un „penibil 
desăvârşit“? 

Este trist că unii critici se 
cramponează de aspectul personal al 
relaţiei neoprotestantului cu Hristos, 
spunând că unirea omului cu Hristos 
– în viziunea evanghelică – îl 
transformă pe Dumnezeu într-un 
Dumnezeu personal şi atât.  Nu este 
dubioasă afirmaţia că evanghelicii L-
au monopolizat şi domesticit pe 
Hristos? Dacă un credicios evanghelic 
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are libertatea de a crede şi afirma că 
şi credinciosul ortodox sincer se 
poate închina lui Dumnezeu cu 
adevărat şi că Dumnezeu va asculta şi 
preţui rugăciunile acestuia, de ce 
atunci  unora le este imposibil să 
afirme acelaşi lucru despre fraţii lor 
evanghelici.  Cum poate un credincios 
adevărat să vorbească – cu un cuget 
curat şi cu respectul cuvenit unui 
creştin – despre "Dumnezeul 
tuturor," în acelaşi timp în care le 
refuză altora dreptul de a fi ascultaţi 
de Dumnezeu? Nu sfidează logica şi 
mărturia Scripturală, afirmaţia că 
unirea noastra cu Hristos nu Îl 
transformă pe Acesta într-un 
Dumnezeu personal?   De ce este 
viciată latura personală a relaţiei cu 
Dumnezeu, atunci când ea este 
practicată şi de alţii?  Au afirmat 
credincioşii evanghelici vreodată sau 
au practicat ei credinţa într-un 
Dumnezeu personal fără ca El să 
rămână şi Dumnezeul tuturor?  Oare 
se exclud aceste două experienţe?  
Cum poate un credincios, care va 
răspunde personal de faptele lui în 
ziua judecăţii, să nu caute să aibe o 
relaţie personală cu El în timpul 
vieţii?  De ce atunci este ironizată 
convingerea noastră că fiecare 
credincios trebuie să aibă o relaţie 

personală, conştientă şi sinceră cu 
Hristos Domnul?  Sub tirania cărei 
logici nu poate o relaţie intima şi 
personală cu Hristos să îşi însuşească 
şi credinţa într-un „Mântuitor  
obiectiv, care a trăit ca om într-un 
timp şi în situaţii obiective“ – cum 
afirmă unii sau alţii?  Nu este posibil 
ca un credincios evanghelic să poată 
citi Scriptura şi astfel să îşi formeze 
teologia despre divinitatea lui 
Hristos, să se roage şi să îşi practice 
credinţa şi în afara tradiţiei altor 
confesiuni religioase?   Este trist că 
unele persoane nu  şi-au câştigat încă 
libertatea de a gândi dincolo şi de 
această hibă.  Uneori evanghelicii 
sunt acuzaţi ca fiind secte 
obscurantiste.  Dacă noi susţinem că 
credinţa în Hristos poate fi trăită şi în 
alte biserici decât cele majoritare, iar 
unii ne refuză acest drept – cine 
atunci este obscurantist?   

Este drept că uneori ne lăsăm prinşi 
în vâltoarea sentimentelor pe care le 
naşte pasiunea noastră pentru 
Dumnezeu.  Cu speranţa că aceste 
cuvinte nu au îndurerat – ci numai au 
provocat – un suflet temător de 
Dumnezeu, ne rugăm ca El să ne 
călăuzească în lucrările la care ne-a 
chemat pe fiecare dintre noi!
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Arhitectura eclesială ca mijloc 
apologetic 

de Ovidiu S. Bulzan 

 

u mulţi ani în urmă, 

autorul olandez 

Gerardus van der 

Leeuw, cu aplombul său 

caracteristic, emitea 

următoarea judecată: „De fapt, 

nici nu se poate vorbi de 

conceptul de arhitectură 

bisericească Protestantă!“ Van 

der Leeuw nu se referea, 

desigur, la constucţiile folosite 

de Protestanţi pentru a 

desfăşura lăuntrul lor 

funcţiunile bisericii sau ale 

vieţii lor comunitare, ci la aceea că până 

atunci Protestanţii nu-şi bătuseră capul cu a 

ridica o clădire despre care să se poată 

spune mai mult decât că o foloseau ei, 

Protestanţii, în nici un caz o clădire despre 

care cei din aceeaşi urbe să spună că ar fi o 

„Casă a Domnului.“ Aşa cum vedea 

lucrurile van der Leeuw, în ce privea 

lăcaşul de cult, Protestanţii nu ajunseseră la 

acea afirmaţie de arhitectură eclesială care 

să-i identifice şi să-i facă distincţi în raport 

cu bisericile Medievale sau de inspiraţie 

Bizantină, „în care prezenţa lui Dumnezeu 

era punctul focal, şi partiul era cruciform.“  

Van der Leeuw susţinea că dacă singura 

funcţiune de luat în considerare într-o 

biserică Protestantă e predicarea şi 

ascultarea Cuvântului, atunci formatul de 

sală de conferinţe sau scena unui teatru e 

mai mult decât adecvat. Şi, mai spunea el, 

„cum în ce priveşte reticenţa clerului de a se 

contamina cu cele materiale nu se întrevede 

vreo schimbare, e vremea ca arhitecţii să 

îndrăznească în aspiraţia de a propune nu 

doar case ale poporului lui Dumnezeu, ci şi 

case ale lui Dumnezeu.“ Chestiunea ridicată 

acum aproape cincizeci de ani 

de van der Leeuw, deşi 

ignorată din varii motive în 

mai toate mediile, deopotrivă 

apatice, e la fel de relevantă 

teologic, eclesiologic şi istoric 

azi ca şi atunci. 

E crucial să înţelegem că 

întotdeauna se va putea stabili 

relaţia intimă, legătura strânsă 

dintre stilul unui lăcaş de cult 

şi teologia sau Zeitgeist-ul 

vremii în care a fost construit. 

Nuanţând cele de mai sus, se va putea 

întotdeauna stabili relaţia dintre arhitectura 

unui lăcaş de cult, pe de o parte, şi cele mai 

adânci, uneori oprimate, alteori cultivate, 

aspiraţii, doruri şi convingeri ale celor ce au 

visat, imaginat, făcut planurile şi s-au 

cheltuit pentru a ridica biserica. După cum 

s-ar putea ca generaţia ce sălăşluieşte azi - 

ce frumos şi exact acest cuvânt românesc: 

„sălăşluiesc“... - în structurile ridicate ieri, 

să nu aibă decât un rudiment din 

convingerile sau loialităţile celor de 

dinainte. La urma urmei, în vremea în care 

goticul flamboyant făcea din vârful fiecărui 

arc şi creştetul fiecărui gurgui un pas în 

dezinvolt şi nelumesc, catedralele se 

goleau, căci Reforma, deopotrivă cea 

Magisterială şi cea Radicală, deschidea 

Calea spre păşunile proaspete. De aceea îmi 

place să spun adesea că bisericile sunt ca şi 

cochiliile scoicilor în toată splendoarea lor 

logaritmică: din când în când locuite. De 

Viaţă! 

Nu este aici locul să facem un „excursus“ 

prin perioadele istoriei Bisericii şi a felului 

în care acestea se oglindesc în istoria 

C 
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arhitecturii pentru a ilustra teza de mai sus, 

aceea a simbiozei dintre teologie, respectiv 

filozofie, Zeitgeist, şi substanţierea acestora 

în piatră, cărămidă sau, ca şi în cazul 

irealelor biserici din Apuseni, în lemn, ci ne 

vom mărgini doar să remarcăm că în orice 

vreme noul vizualizat venea în reculul unei 

respingeri, şi avântul unei îmbrăţişări, 

survenite în înţelesurile teologiei sau 

filozofiei, întotdeauna reflectate în 

eclesiologie. 

În pofida bogatei diversităţi prezentă în 

arhitectura pre-Protestantă în secolul al XV-

lea, în Europa de vest exista un consens 

manifest în cel puţin două aspecte majore, 

fără de care construirea acestor lăcaşuri de 

închinare ar fi fost de neconceput: în textura 

înţelesului lucrurilor era mai întai adânc 

înrădăcinată autoritatea de necontestat a 

Bisericii în tot ce privea lumea şi viaţa, iar 

în al doilea rând, era prezentă şi 

materializată atât în catedrale cât şi în 

biserici de ţară deopotrivă, o teologie 

euharistică ce afirma fără echivoc prezenţa 

nemijlocită a lui Hristos în celebrarea 

împărtăşaniei. 

Când Europa ieşea din creuzetul Evului 

Mediu „În jurul anului o mie, pământul era 

înveşmântat într-o robă albă de biserici“, 

spunea călugărul Raoul Glaber în secolul al 

XI-lea. De la biserici mici de ţară la 

catedrale impunătoare şi edificii monahale, 

creştinismul dădea expresie arhitecturală 

convingerii augustiniene conform căreia în 

mod gradual, Cetatea lui Dumnezeu urma 

să preia supremaţia până atunci deţinută de 

Cetatea acestei lumi, înlocuind-o în 

conducerea trebilor lumii.  

Pe parcursul întregului Ev Mediu drepturile 

şi prerogativele Bisericii ca reprezentant al 

lui Dumnezeu pe pământ au fost limpede şi 

concret afirmate prin preeminenta şi 

splendoarea arhitecturii eclesiale. În 

înţelesul Augustinian al vremii, a clădi 

astfel de monumente era nu doar legitim, ci 

şi merituos. Biserica Bizantină, chiar dacă 

mai puţin ostentativă în afişarea 

dividendelor patrimoniale ce însoţeau 

Hallgrim Church Reyk Javik 
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tranzacţiile sale de capital politic, a 

manifestat însă aceeaşi degajare în a 

accepta privilegiile imperiale cu toate 

celelalte prerogative lumeşti.  

În sensul celor de prezentat în acest articol, 

Protestantismul s-a născut nu doar în 

descoperirea şi îmbrăţişarea înţelesului 

Scriptural al mântuirii, în cazul Reformei 

Magisteriale, iar în cazul celei Radicale a 

înţelesului apartenenţei în trupul Bisericii, 

ci şi în respingerea pretenţiilor Bisericii 

Romano-Catolice la puterea politică, 

bogăţie şi privilegii. În Weltanschaung-ul 

Protestant, creştinilor li se cere sa iasă din 

recluziunea vieţii monahale spre a-şi 

manifesta dedicarea faţă de Dumnezeu 

printr-o abordare din toată inima a vocaţiei 

fiecăruia în lume, în societate, în forumul 

public. Ca atare, instinctul Protestant ne 

face suspicioşi la legitimitatea ideii de 

acumulare şi alocare a unor vaste resurse 

băneşti care să susţină mai apoi canoane de 

arhitectură eclesială şi o întreagă tradiţie 

substanţiată în zeci, sute de clădiri 

bisericeşti. Chiar dacă astfel de cheltuieli 

par enorme şi cu totul de nejustificat unui 

Protestant consecvent, ciudăţenia nu 

întârzie să apară, întrucât tocmai această 

frugalitate şi virtuoasă moderaţie este adusă 

ca ofrandă  Dumnezeului căruia Îi refuzam 

asocierea cu o clădire mai acătării. Este însă 

o întrebare pe care nu o putem evita: Dacă 

în eclesiologia noastră e loc de „Casă de 

rugăciune“, ne este oare îngăduită o clădire-

baracă? Nu suntem oare riscant de aproape 

de blasfemie atunci când contemplăm 

construirea unei Case de rugăciune, a unei 

Case a lui Dumnezeu, cu mai puţin decât tot 

ce avem mai scump? Protestanţii evită 

dilema alegerii între a-L sărăci pe 

Dumnezeu (în prezentarea Sa în 

comunitatea noastră), şi aceea de-a sărăci ei 

înşişi, hotărând că nu vor construi decât 

pentru oameni, pentru noi cei ce ne adunăm 

laolaltă la rugăciune, la închinare. 

Sunt puţine exemple de lăcaşe de cult pe 

care le-au construit Protestanţii - toate săli 

austere, eminamente funcţionale şi cu o 

atent cultivată revulsie la tot ce, la un 

moment dat, ar putea aspira la statutul de 

spaţiu sacru sau obiect de cult. În aceste săli 

mai totdeauna dreptunghiulare, amvonul era 

amplasat în centru, şi înălţat pentru ca 

predicatorul să poată fi auzit bine, chiar 

dacă sala era folosită şi pentru adunări de 

obşte, nu doar religioase. Sala nu era 

folosită întâmplător pentru evenimente 

seculare, ci acesta era modul Protestant de a 

se asigura că toată lumea pricepe că 

„Biserica sunt oamenii, nu zidurile”, că nu 

există spaţiu sacru sau o ierarhie a lucrurilor 

în înţelesul aşezării lor.  

Van der Leeuw susţinea pe bună dreptate că 

nici bisericile Medievale, nici cele 

Renascentiste nu pot exprima viziunea 

Protestantă asupra lumii, nici a celei de 

acum nici a celei viitoare. Cu un dram de 

emfază răutăcioasă, acestuia i s-au adăugat 

unii cari spun că în momentul în care 

Protestanţii şi-ar descoperi ei însuşi un stil 

modern propriu în care ar zidi în sfârşit o 

Casă a lui Dumnezeu, în integrarea 

funcţiunilor bisericii într-un spaţiu sacru, ar 

însemna că Protestantismul şi-ar ieşi din 

codul genetic şi astfel ar înceta să mai fie 

...Protestant.   

Puţinele biserici moderne care s-au 

construit sunt moderne mai degrabă pentru 

că fac efortul de a se conforma 

sensibilităţilor moderne, materialelor şi 

tehnologiilor zilei, mai degrabă decât că au 

descoperit vocabularul  numinosului, al 

spaţiului sacru pentru contemporani şi cei 

ce ne urmează.  În puţinele astfel de spaţii 

construite surpriza intervine când un „je ne 

sais quoi” începe să ne lucreze pe 

dinlăuntru, când privitul se transformă în 

cătarea veneraţiei şi vizitarea în participare. 

În mai toate cazurile unor astfel de biserici 

Cupola bisericii Hallgrim din Reyk Javik 
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ce ne rămân în memorie, reuşita se 

datorează mai degrabă măiestriei 

arhitectului decât consecvenţei teologice 

sau centralităţii unor motive sau canoane 

călăuzind actul creator. Din nefericire, 

peisajul în care se înscrie demersul creator 

de arhitectură eclesială azi, rămâne unul 

bântuit de clişee, dualisme 

orizontal/verticale fără noimă, cu stridenţa 

individualismului, care marchează atât de 

pregnant vremurile noastre. 

Ceea ce lipseşte e o perspectivă teologică 

consecventă, o unitate a expresiei 

arhitecturale care să ofere de departe 

senzaţia de unitate de stil în genul celor 

manifestate de Bizantin, Romanic sau 

Gotic. 

Dacă cele ce-au maculat albul hârtiei până 

acum sunt adevărate, acuza ce ni se aduce, 

cum că Protestantismul nu poate rămâne 

consecvent cu sine dacă s-ar gândi să 

construiască un lăcaş în care prezenţa lui 

Dumnezeu, şi nu a poporului strâns la 

închinare, ar fi punctul focal, s-ar putea să 

fie adevărată. În mentalitatea noastră, 

lăcaşul trebuie să vorbească despre, şi să 

împlinească strict nevoile poporului lui 

Dumnezeu strâns la închinare. Haideţi însă 

să privim la suspecta inconsecvenţă de care 

dăm dovadă când vine vorba de ale noastre, 

când ne mutăm „de la cele cuvioase la cele 

copioase“: Când oricât de puţinii bani pe 

cari reuşim să-i strângem devin măcar puţin 

mai mult confort, puţin mai multă fală pe 

propria stradă, puţin mai mult la ceea ce ar 

putea striga numele nost’ mai tare în cartier, 

când ne oripilăm la ideea că vecinii noştri ar 

putea vedea în locuinţa noastră doar un 

vremelnic adăpost de vreme proastă, şi nu 

un simbol al statutului nostru, nu suntem 

noi oamenii a doua feluri de măsuri? Îmi 

îngădui să mă întreb, de ce nu rezonează 

nimeni la cuvintele lui Samuel despre 

David: „Când a locuit împăratul în casa lui, 

şi când i-a dat odihnă Domnul (...) a zis 

prorocului Natan:’ Iată, eu locuiesc într-o 

casă de cedru, şi chivotul lui Dumnezeu 

locuieşte într-un cort.” Răspunsul pe care îl 

capătă David în II Sam.7 la iniţiativa sa de 

a-I construi lui Dumnezeu o casă, în zilele 

şi nopţile ce-au urmat este atât de revelator 

în ce priveşte inima lui Dumnezeu, a 

răsplătirii dincolo, şi altfel, decât cele ce se 

pot anticipa! Răspunsul lui Dumnezeu e 

însă cu tâlc şi pentru că inaugurează noua 

paradigmă, fundamental diferită, ce priveşte 

adăstarea lui Dumnezeu în mijlocul 

poporului Sau, de la David, şi apoi de la 

zidirea Templului încoace. Măcar de ne-am 

da seama de ridicolul situaţiei în care, în 

vreme ce Domnul ne vorbeşte despre un 

cort al Întâlnirii, noi Îi vorbim despre o casă 

de închinare şi laudă, în care însă nimic nu 

are voie să însemne (alt cuvant splendid 

românesc) sau simbolizeze prezenţa Celui 

nevăzut, nicicând absent, cu care am venit 

să ne întâlnim, Căruia am venit să ne 

rugăm.  

Putem să încercăm să ne amăgim pe noi 

înşine, dar nu putem scăpa de tâlcul a ce 

construim – acesta descoperă adevărul 

despre noi şi despre adevărul descoperit 

nouă. Într-un seminar având ca temă 

renovarea bisericilor, unul dintre 

participanţi a rămas celebru prin câteva 

vorbe cu tâlc, pe care îmi permit să le 

reproduc aici, cu nădejdea că nu vor fi 

reiterate doar, ci şi prinse în căuşul inimii şi 

minţii cititorului: 

Hallgrim Church Reyk Javik - vedere frontală 
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”Dacă biserica dumneavoastră are nevoie 

de un semn indicator pentru a se ajunge la 

ea, biserica ar fi trebuit construită acolo 

unde este acum semnul!“ 

„Nu există biserică fără ziduri – astea-s 

poveşti! Cele care au tot încercat sunt fie 

desfinţate, fie folosesc ziduri de împrumut.“   

Trebuie să recunoaştem că imaginea pe care 

o are biserica în cartier sau oraş e poate cel 

mai de seamă atu, sau dezavantaj ce-l are 

aceasta în comunitate, ca prezenţă 

urbanistică de care se leagă mai multe fire 

decât ne-am imagina vreodată.  De aceea, 

construirea unei biserici nu doar că trebuie 

hotărâtă după ce toate alternativele au fost 

luate în calcul, ci neapărat, comunitatea 

care construieşte trebuie să ştie cine sunt şi 

care le e viziunea pentru locul în care i-a 

chemat Dumnezeu să-I fie mărturie. A zidi 

biserica potrivit cu afirmaţia ce o vrei 

făcută în faţa comunităţii în mijlocul căreia 

trăieşti e crucial, întrucât „clădirea 

controlează cine suntem, declină identitatea 

noastră şi condiţionează ce vom fi în stare 

să facem în următoarea generaţie sau poate 

chiar mai mult“, spunea acelaşi Ezra Earl 

Jones. 

Într-un articol publicat în 1977 în „The 

Christian Century”, Rambusch insista 

asupra relaţiei dintre arhitectura eclesială şi 

dezvoltarea ideilor 

teologice de-a lungul 

sutelor de ani vremuind 

istoria bisericii, asupra 

reciprocei condiţionări şi 

reacţiei alternative a 

celor două: „Istoria 

arhitecturii eclesiale e 

istoria teologiei.“ Tot el 

spunea că fără conştiinţa 

destinului unei biserici, 

fără conştinţa identităţii 

sau a mesajului cu care 

aceasta a fost însărcinată 

întru rostire faţă de 

comunitatea în care 

fiinţează, arhitectul va 

trăi pe întreg parcursul 

elaborării proiectului sub 

„teroarea gumei de 

şters.“ Fără descoperirea 

şi asumarea acestei identităţi şi implicit a 

chemării de a rosti mesajul profetic, 

congregaţia nu are cum se regăsi în schiţele 

arhitectului. Chemarea arhitectului nu e 

aceea de a face un colaj fatalmente 

compozit, din crâmpeie preferate de camera 

de zi, cu perdele şi carpete de prin 

dormitoare adunate, asezonate cu 

candelabre a la „sifonaru’ din colţ, care şi-a 

făcut casă nouă“, totul dat prin mixerul unei 

adunări generale. Chemarea arhitectului e 

de a substanţia o afirmaţie teologică, 

corelată cu o eclesiologie pe măsură. 

Biserica de azi nu se află într-o criză a 

sentimentului religios, ci într-una a 

eclesiologiei, la care arhitectura asistă în cel 

mai bun caz neputincioasă, în cel mai grav, 

complice. Confuzia apare acolo unde 

clădirea spune un lucru, iar congregaţia şi 

lucrarea ei, un altul.  

Ce anume îngăduie unei anume experienţe 

şi unei brume de cunoaştere în acest 

domeniu să facă recomandări unei prezenţe 

Radical Protestante (Neo-Protestante pentru 

cei ce încă citesc documentele 

Departamentului Cultelor) atât de dinamice 

ca şi cea din ţara noastră? Ne luăm această 

îngăduinţă poate datorită numărului mare 

de biserici rezidite, şi a numărului mic de 

credincioşi mulţumiţi, a volumului imens 

Biserica Creştină Baptistă "Betel" din Tulcea 
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de resurse investite şi a numărului relativ 

mic de reuşite. Aceste lucruri trebuiesc 

scrise întrucât  numărul de clădiri e mare, 

iar numărul de lăcaşuri de închinare, mic, 

realizările mari, împlinirile mici, şi, la atâta 

amar de spaţiu e atât de puţin spaţiu sacru!   

După mai bine de 140 de ani de istorie 

documentată a Baptiştilor români, din 

teritoriile româneşti sau de peste mări, 

tranziţia de la spaţii împrumutate, fie 

împrumutate teologic, fie adjudecate 

cultural, nu mai poate fi tratată cu 

nonşalanţa cu care tratăm bolile copilăriei. 

Dacă suntem atât de exacţi în articularea 

teologiei noastre în verb, de ce găsim 

tolerabil acest travesti când e vorba de 

mesajul lăcaşurilor noastre de cult, de ce 

doctrinele ce ne definesc în Soteriologie, 

Cristologie sau Eclesiologie, de ce preoţia 

universală sau principiul voluntarismului nu 

sunt în sfârşit lăsate să se exprime, să-şi 

găsească depozitarele memoriale, să fie 

întrupate în mijloacele formidabile ale 

arhitecturii? 

S-ar putea ca unii dintre cititori să privească 

cele de mai sus cu un uşor aer de 

neîncredere; poate ieşi ceva bun din... 

arhitectură? Îngăduiţi-mi să vă fac o 

rugăminte:  faceţi un inventar rapid al 

simţămintelor pe care vi le sugerează, la 

stările la care vă invită, la reacţia imediată 

pe care o resimţiţi când încercaţi să 

parcurgeţi cu inima, cu afectul, sensul ce 

însoţeşte cele înşirate mai jos:  

Scări, holuri, accese, accese de diverse 

ranguri, trepte înguste şi pieptişe, trepte 

largi monumentale, platforme vaste sau 

strapontine pentru doar un rând de scaune, 

amvonul, proporţiile, masa de Cină a 

Domnului, scaunele celor ce conduc 

serviciul religios, aşezarea, textura, 

proporţiile, materialele şi culoarea 

veşmintelor celor ce alcătuiesc corul, 

contrastul vizual între alămuri şi 

instrumentele cu coarde, înălţimea 

balustradelor, proporţiile, culoarea peretelui 

de capăt, preţiosul materialelor din spatele 

amvonului, calitatea şi istoria înglobată în 

pardoseli, proporţiile, iluminarea, spoturile, 

lumina difuză, direcţia dinspre care cade 

lumina, umbra şi penumbra, înălţimea unei 

săli, congruenţa spaţiilor, acustica şi 

buchetul sunetului, reverberaţia, ecoul, 

înălţimea la care sunt aşezate ferestrele, 

aşezarea participanţilor în relaţie unii cu 

alţii, aşezarea amvonului în relaţie cu 

ascultătorii... Am menţionat sau am uitat 
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cumva ...proporţiile? Toate acestea 

reprezintă repertoriul cu care lucrează  

arhitectura, literele cu care alcătuim 

cuvintele simţirilor noastre inefabile, 

inventarul cu care lucrează vizualul în 

tărâmuri ale fiinţei în care gândul nu 

pătrunde, dar de unde gândul se nutreşte. 

Arhitectura bisericească e chestiune ce ţine 

de Evanghelie, şi Evanghelia aşa cum au 

înţeles-o Baptiştii încă din vremea 

Reformei Radicale merită a fi predicată aşa 

cum se cuvine, deplină. Pe cale de 

consecinţă, o biserică interesată în a 

proclama săptămână de săptămână 

Evanghelia, va fi preocupată şi de 

arhitectura eclesială, întrucât an de an, 

arhitectura bisericii proclamă un mesaj care 

fie contribuie, fie erodează comunitar, 

Cuvântul predicat.  

Forţa Reformei Radicale vine din aceea că 

Biserica a fost reformată conform 

Cuvântului lui Dumnezeu, astfel, bisericile 

moştenite de la Romano-Catolici nu au fost 

remodelate pe criterii estetice sau preferinţe 

personale, ci având în vedere că Evanghelia 

şi importanţa ei au fost redescoperite. 

Reformatorii au fost primii conştienţi de 

anvergura şi  capacitatea arhitecturii de a 

modela sufletele credincioşilor, de a se 

insinua fără a semnaliza, prin mesajul 

subliminal pe care îl emite în orice loc, în 

fiecare loc, mereu. Oriunde a ajuns 

Reforma, statuile şi 

altarele închinate 

Mariei sau sfinţilor 

au fost demolate, 

nu din accese 

iconoclaste, ci 

având în vedere o 

altă evanghelie pe 

care o predicau. În 

toată Europa şi 

Marea Britanie 

imensele, 

impunătoarele, 

preţioasele altare 

au fost 

dezmembrate nu 

pentru că nu erau 

toate la fel de 

frumoase şi 

simbolice, ci tocmai pentru că simbolul 

uzurpa înţelesul:  focalizarea pe slujba la 

altar, pe sacerdoţiu, umbrea lucrarea 

ispravită la Golgota a Mantuitorului.  

Trebuie să recunoaştem că nici Protestanţii, 

nici Puritanii din Olanda, Germania sau 

Insulele Britanice nu au reputaţia de-a fi 

contribuit la rafinarea decoraţiei bisericeşti 

sau la splendoarea aşezămintelor academice 

confesionale; ei au readus-o doar în matca 

ascultării de Evanghelie.   

Să nu cădem, însă, în greşeala de a crede că 

Reformatorii au ctitorit pasiunea pentru  

corectitudinea teologică aşa cum se exprimă 

aceasta arhitectural – ea s-a născut în sfatul 

lui Dumnezeu înainte ca poporul de robi să 

dobândească statutul de popor ales, şi 

porunca de a nu-L imagina pe Dumnezeu, 

asemănându-L, se însoţea cu favorul de a 

aşeza înaintea poporului un semn vizual al 

angajării lui Dumnezeu în purtarea lor spre 

ţara făgăduită. În Exod, în primul an după 

ieşirea acestora din Egipt, odată cu tablele 

legii pe care le primeşte Omul lui 

Dumnezeu a doua oară, Dumnezeu Însuşi îi 

indica lui Moise specificaţiile, paleta de 

culori, materialele, texturile, subiectele şi 

licenţele artistice pentru broderii şi 

basoreliefuri, dimensiunile şi volumetria 

Cortului Întâlnirii. Dacă arhitectura nu 

poate comunica adevăr teologic, dacă nu-l 

poate exprima, ilustra, fixa în memoria 
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afectivă, dacă nu e importantă, de ce S-a 

preocupat Dumnezeu de acest aspect, în 

asemenea detalii pe parcursul atâtor 

capitole din... Revelatia Sa de Sine? Avem 

atâtea detalii, în atâtea alte locuri care 

privesc fie meşterii, fie furnizorii, fie 

sărbătorile care trebuiau să aibă loc aici, şi 

blestemat era cel ce se închina în ALT-

LOC, pentru că în Cortul Întâlnirii stau 

protocolul relaţiei cu divinitatea şi normele 

raportării omului la Dumnezeu, pentru că 

acest cort  îmbia un semn - în sens estetic, 

social şi religios în egală măsură, ce vorbea 

despre Dumnezeu. Cortul era inclus în 

mesaj. Planul Cortului, obiectele ce-l 

mobilau, relaţia spaţială dintre acestea, 

accesele, orientarea, gradarea şi frecvenţa 

actelor rituale, toate înţelese asigurau 

transgeneraţional un manual de catechetică, 

asigurau comunicării dintre popor şi Iehova 

un „dicţionar”, în vreme ce Legea, mana, 

stâlpul şi norul, circumstanţialul şi logistica 

zilnică, toate întreţineau „vocabularul”. 

Arhitectura rostea imagini, semne şi 

simboluri despre izbăvirea lui Israel din 

robia Egipteană, despre înnobilarea lor ca 

popor al Legii dată pe Sinai. Dacă acestea 

au fost vrednice de materializare 

arhitecturală în Cort, dacă umbra lucrurilor 

viitoare a fost într-atât slăvită, oare 

eliberarea întregului neam omenesc de sub 

robia păcatului, prin jertfa Fiului, nu a unei 

alte jertfe, răscumpărarea noastră, sfinţirea 

şi, în eschaton, glorificarea şi nunta 

Mielului, sunt acestea vrednice de mai puţin 

geniu şi ingeniu în a materializa, ilustra 

mesajul? Sau, după ce am re-format 

cladirile altora, nu ne-a mai rămas vlaga să 

construim ceva con-format Evangheliei? 

Ori poate, istoviţi de atâtea secole de 

„contra”, nu mai avem resurse pentru 

„pro”? În vreme ce am refuzat de atâta 

vreme să construim casa pentru oricine 

altcineva decât pentru noi, constatăm că 

pentru această Întâlnire, doar noi s-ar putea 

să nu fim totul, chiar dacă asigurăm... 

majoritatea.                 

Martorii lui Iehova au un aparat 

arhitectural, artistic, urbanistic, peisagistic, 

meşteşugăresco-funcţionăresc alcătuit din 

cca 600 de persoane, funcţionând la nivel 

central, ce evaluează, testează, machetează, 

fotografiază, analizează şi prelucrează 

virtual sute de terenuri, niciunul sub un 

anume barem, la preţuri exorbitante, anual, 

în conformitate cu cele cuprinse într-un 

manual de sute de pagini-cadru, elaborat şi 

perfecţionat în ultimii 50 de ani, pentru 

Templele pe care le implantă în situri 

strategice, şi cu care îşi consfinţesc 

avansurile teritoriale.  

Pretutindeni în Europa, musulmanii 

asediază Consiliile Orăşeneşti cu pretenţii 

urbanistice de o impertinenţă egalată doar 

de înălţimea minaretelor moscheilor lor, de 
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obicei amplasate fie lângă, fie în locul unei 

biserici creştine, într-o Eurabia care încă se 

crede creştină, deşi e pusă tot mai des la 

culcare cu „1001 de Nopţi“... 

În Bosnia Herţegovina casele bombardate 

încă aşteaptă reconstrucţia, şi poate 

reîntoarcerea celor alungaţi de 

bombardamentele fratricide;  cei ce nu s-au 

lăsat aşteptaţi sunt musulmanii ale căror 

case, dar mai ales moschei, ţin pasul cu 

inflaţia, şi sunt în picioare şi mai înfipte ca 

oricând în impostura confundării 

meleagurilor cotropite cu meleagurile 

natale. 

În vremurile ce trăim, dacă nu am înţeles 

încă Cortul Întâlnirii, Templele de la 

Ierusalim, Sf.Sofia, Ravenna, Chartres, sau 

care vreţi dumneavoastră, stridenţele 

numite Rwanda, Sudan, Darfour, Etiopia, 

Indonezia sau Nigeria conţin toate un acord 

sumbru: mai întâi alungarea (dis-place-

ment)- din LOC, apoi anihilarea oricăror 

mijloace de subzistenţă, făcând imposibilă 

rămânerea în LOC natal, apoi împiedicarea 

reîntoarcerii în acel LOC.  

Dacă chiar credem că omul sfinţeşte LOC-

ul, ce aşteptăm să-l sfinţim? Dacă înţelegem 

că toţi gustăm, simţim, respirăm şi suntem 

modelaţi în modul cel mai profund, la 

propriu vorbind, de arhitectura în general şi 

de arhitectura bisericească în particular, ce 

ne mai lipseşte în a porni la proclamarea 

aceleiaşi Evanghelii într-o nouă limbă: cea 

a vizualului, lingua franca  pentru o 

generaţie de acum globală? Zidurile au o 

voce a lor, o voce care face sau desface pe 

cei ce le locuiesc, care potenţează mesajul 

celor ce ştiu să-şi asocieze piatra, ce ştiu să 

mlădie piatra pentru ca şi ea să strige 

aceeaşi Evanghelie.  Biserica se află între 

două Temple, cel de la Ierusalim şi Noul 

Ierusalim. Doar între aceste vremi avem 

mandatul ca pe acestea să le facem şi pe 

celelalte să nu le lăsăm nefăcute.

 

 

 

    

 

 


