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1. AUTORITATEA SCRIPTURII

DEFINIȚIE: Autoritatea Scripturilor înseamnă că toate cuvintele din 
Scriptură sunt cuvintele lui Dumnezeu și, prin urmare, a nu crede sau a 
nu asculta de cuvintele Bibliei înseamnă să nu crezi și să nu asculți de 
Dumnezeu. Autoritatea reprezintă dreptul sau puterea de a pretinde
ascultare și Creatorul Universului are acest drept. Autoritatea Scripturii
este întemeiată pe infailibilitatea și veridicitatea acesteia și a Autorului ei.

• Infailibil = „fără greșeală„

• Veridic = „adevărat, real„
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1. Biblia susține că este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Expresia ,,așa vorbește Domnul” este întâlnită de sute de ori. 

Această expresie în Vechiul Testament era similară cu ,,Așa vorbește
regele” atunci când mesagerii regelui făceau diferite anunțuri. 

“Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine; acum, îmi va fi 
oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune
Dumnezeu în gură.” (Num. 22:38

Referindu-se la aceste scrieri ale VT, Pavel îi spune lui Timotei: ,,din 
pruncie cunoști Sfintele Scripturi…” (2 Tim. 3:15). 

Aici cuvântul ,,Scripturi” este ,,theopneustos”, adică ,,respirația lui
Dumnezeu” (metafora pentru rostirea cuvintelor). 
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2. Devenim convinși că Biblia conține Cuvântul lui Dumnezeu pe 
măsură ce o citim. 

Mărturisirea de credință de la Westminster spunea în anii 1643-1646: 
,,Este posibil să fim mișcați și provocați de mărturia bisericii la o stimă
imensă și la o reverență față de Sfintele Scripturi. Natura cerească a 
lucrurilor prezentate, eficiența doctrinelor, măreția stilului, 
consimțământul tuturor părților, scopul întregului, prezentarea completă
pe care o face singurei metode de mântuire a omului…; cu toate acestea, 
convingerea și certitudinea noastră despre infailibilitatea adevărului și
autoritatea lui divină vine în urma lucrării lăuntrice pe care o face Duhul
Sfânt care vorbește inimilor noastre în și prin Cuvânt” (Cap. 1, paragr. 5). 
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3. Dumnezeu nu poate minți sau vorbi eronat

“Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a 
spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” (Num. 23:19)

4. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă standardul final al adevărului. 

Mântuitorul Se ruga spunând: ,,Sfințește-i prin adevărul Tău; 
Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). 

Este interesant că Domnul nu folosește adjectivele ,,alethinos” sau
,,alethes” (,,adevărat”), ci folosește substantivul ,,aletheia” (,,adevăr”). 
Biblie nu doar ca este adevarat (în comparație cu minciuna), ci este
standardul final al adevărului. 

Ce este adevărul? Adevărul este ce spune Dumnezeu.
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5. Nici o descoperire științifică nu poate contrazice Biblia. 

Orice aparentă contrazicere între știință și Biblie se explică ori prin
fals științific ori prin fals hermeneutic. 

Spre exemplu, teoria evoluționismului este un fals științific, pentru că
nu este știință, ci doar o ipoteză probabilă. 

În concluzie, forma finală în care Scriptura este autoritară cea scrisă. 
Moise a așezat în Chivotul Legământului cuvintele lui Dumnezeu scrise
pe table de piatră. 

Mai târziu, Dumnezeu a poruncit lui Moise și celorlalți profeți după el 
să-și scrie cuvintele într-o carte. Pavel scrie în 2 Tim. 3:16 că numai
Scriptura scrisă - ,,grafhe” = ,,gravat” este Cuvântul lui Dumnezeu.
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Claritatea Scripturii se referă la faptul că Biblia este scrisă în așa fel 
încât învățăturile pot fi înțelese de cei care o citesc cu dorința de a căuta 
ajutorul lui Dumnezeu și cu voința de a o împlini.

Orice cititor al Bibliei acceptă faptul că unele pasaje din Biblie sunt 
mai ușor de înțeles decât altele. 
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1. Biblia afirmă frecvent propria ei claritate

“Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia
Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor” (Ps. 19:7); 

Dumnezeu cere oamenilor obișnuiți să cunoască Scriptura și să-și
învețe copiii din ea

“Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le 
întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, 
când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula” (Deut. 
6:6-7). 
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Hristos se aștepta ca toți oamenii să înțeleagă Scripturile, atunci când
îi întreba: ,,Oare n-ați citit…” (Matei 12:3,5; 19:14) sau ,,n-ați citit
niciodată în Scripturi…” (Matei 21:42). 

Cele mai multe epistole din NT sunt scrise pentru toți credincioșii, nu 
doar pentru slujitori “Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi
sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi
diaconii” (Fil. 1:1).
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2. Calitățile morale și spirituale necesare unei înțelegeri corecte

Biblia menționează că înțelegerea corectă a mesajului ei depinde mai mult de 
calitățile spiritual-morale, decât de calitățile intelectuale

“Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale 
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere” (1 Cor. 2:4). 
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3. De ce unii oameni nu înțeleg uneori Scriptura?

Uneori ucenicii Domnului nu au putut înțelege predicile Sale 

“Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.” Isus a 
zis: „Şi voi tot fără pricepere sunteţi?” (Matei 15:15-16).

• Pentru că uneori trebuiau să aștepte împlinirea anumitor evenimente

“Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a 
fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre
El şi că ei le împliniseră cu privire la El” (Ioan 12:16); 

“Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a 
fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre
El şi că ei le împliniseră cu privire la El” (Ioan 13:7).
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• Pentru că uneori aveau inima împietrită “Atunci Isus le-a zis: „O, 
nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce
au spus prorocii!” (Luca 24:25).

• Pentru că uneori au răstălmăcit VT, formându-și concepții greșite
“După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, 
ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între
voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să
creadă” (Fapte 15:7)
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Pentru a evita intepretarea greșită a Scripturilor, învățătorii Bibliei au 
dezvoltat un set de principii de intepretare care au devenit un domeniu de 
studiu numit hermeneutică (gr.hermeneuo, ,,a intepreta”). 

• Hermeneutica este studiul metodelor corecte de intepretare. 

• Condiția hermeneuticii este revelația și iluminarea

• Calitățile hermeneutului fiind competența și fidelitatea. 
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• Revelația este acțiunea prin care Duhul i-a călăuzit pe scriitorii Bibliei 
să scrie Cuvântul lui Dumnezeu. 

• Iluminarea este acțiunea aceluiași Duh, care îi călăuzește pe cititori să 
înțeleagă Cuvântul revelat. 

• Competența presupune capacitatea interpretului

• Fidelitatea presupune integritatea acestuia.
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4. Valoarea practică a unei doctrine

Atunci când întâlnim dezacord doctrinar sau etic (botezul în apă, cu Duhul Sfânt, 
predestinare…), există cel puțin două cauze majore:

(a) Cu privire la subiectul sau detaliile subiectului pus în discuție Biblia nu are nimic
de spus (de cele mai multe ori Biblia spune ce să facem, dar nu cum să facem –
Funcție-Formă).

(b) Foarte probabil că am greșit intepretarea textului (Luca 10:26). 

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, însă teologia este intepretarea Bibliei în
manieră personală sau denominațională.
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• Exemplu de greșeli frecvente în interpretarea Scripturilor:

(a) Atunci când se scoate un verset din contextul lui: 

,,Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 16:24).

(b) Atunci când se face o doctrină dintr-un verset: 

,,Femeia va fi mântuită prin naștere de fii” (1 Tim. 2:15).
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(c) Atunci când un pasaj este forțat să spună ce nu spune de fapt: 

,,Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: <Dacă va vrea Domnul, vom trăi și
vom face cutare sau cutare lucru>” (Iacov 5:15). 

• Ceea ce depinde de Dumnezeu este ,,să trăim”.

• Ceea ce depinde de noi (dacă trăim) este ,,ce facem”.

(d) Pretext biblic, atunci când se citește un text biblic cu intenția mascată
de a introduce o învățătură (de obicei greșită): 

,,Moise s-a coborât de pe munte la popor; a sfințit poporul și ei și-au 
spălat hainele. Și a zis poporului: ,,Fiți gata în trei zile; să nu vă
apropiați de vreo femeie” (Exod 19:10-17).
•


