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Modul de utilizare a acestei lecţii şi a îndrumarului de studiu
•

Înainte de urmărirea lecţiei filmate
o Pregătire — Terminaţi toate lecturile recomandate.
o Programaţi-vă pauze — Analizaţi schema şi codurile de timp pentru a stabili
unde să începeţi şi unde să terminaţi o anumită porţiune a lecţiei. Lecţiile IIIM
au foarte multe informaţii, aşa că s-ar putea să doriţi să vă programaţi nişte
pauze. Acestea ar trebui programate la titlurile importante din schemă.

•

În timp ce urmăriţi lecţia filmată
o Notiţe — Folosiţi secţiunea Notiţe pentru a urmări lecţia şi a lua notiţe
suplimentare. Mare parte a ideilor principale sunt deja rezumate în notiţe, dar
asiguraţi-vă că adăugaţi la ele propriile notiţe. Ar trebui să adăugaţi şi
informaţii detaliate care să vă ajute să vă amintiţi, să descrieţi şi să susţineţi
ideile principale.
o Opriţi/rulaţi din nou porţiuni din lecţie — S-ar putea să vă fie de folos să
opriţi sau să rulaţi din nou filmul în anumite puncte pentru a lua notiţe
suplimentare, a recapitula concepte dificile sau a discuta puncte de interes.

•

După urmărirea lecţiei filmate
o Întrebări recapitulative — Răspundeţi la întrebările recapitulative în spaţiul
corespunzător. La întrebările recapitulative ar trebui să se răspundă individual,
nu în grup.
o Întrebări aplicative — Întrebările aplicative sunt indicate pentru teme scrise
sau ca subiecte pentru discuţii în grup. Pentru teme scrise, se recomandă ca
răspunsurile să nu depăşească o pagină.
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Schema lecţiei
I. Introducere (0:26)
II. Orientare (2:13)
A. Definiţie (2:52)
B. Termeni şi concepte (4:45)
1. Limbajul în general (5:25)
2. Limbajul în Scriptură (9:24)
C. Necesitatea (21:36)
1. Mulţi termeni – un concept (22:55)
2. Un termen – multe concepte (25:36)
D. Locul (29:12)
III. Formare (34:12)
A. Termeni biblici (35:46)
1. Accentuarea unui termen (36:55)
2. Accentuarea unui înţeles (39:36)
3. Crearea de noi înţelesuri (42:20)
B. Limbajul extra-biblic (45:30)
1. Terminologie comună(46:57)
2. Terminologie filozofică (49:50)
3. Terminologie combinată (54:18)
IV. Valori şi pericole (57:04)
A. Viaţa creştină (1:00:12)
1. Îmbunătățiri (1:1:26)
2. Piedici (1:4:50)
B. Interacţiunea în comunitate (1:7:22)
1. Îmbunătățiri (1:9:13)
2. Piedici (1:12:03)
C. Exegeza Scripturii (1:13:34)
1. Îmbunătățiri (1:18:40)
2. Piedici (1:22:20)
V. Concluzie (1:26:11)
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Notiţe
I.

Introducere
Teologii sistematici îşi formulează teologia cu un vocabular special. Ei şi-au creat
propriile metode de a comunica unul cu altul cu ajutorul termenilor tehnici.

II.

Orientare
A.

Definiţie
Definim termenii tehnici teologici ca „cuvinte şi expresii cu sens
specializat în teologie.“

Termenii tehnici disting un lucrul de altul.

Termenii tehnici reprezintă moduri avantajoase de abreviere a subiectelor
complexe într-un cuvânt sau o expresie.
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Notiţe
B.

Termeni şi concepte
1.

Limbajul în general
Relaţia dintre cuvinte şi idei este complexă.

2.

a.

Mulţi termeni - un concept

b.

Un termen - multe concepte

Limbajul în Scriptură
Exact aşa cum mulţi termeni pot denota acelaşi concept în limbajul
normal, mulţi termeni pot denota acelaşi concept şi în limbajul
biblic. Şi, exact aşa cum un termen pot denota multe concepte în
limbajul obişnuit, un termen pot denota multe concepte şi în Biblie.
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a.

Mulţi termeni - un concept

Termenii biblici care denotă conceptul de viaţă creştină:
•

Sfinţirea

•

Credincioşia

•

Ascultarea

•

Umblarea în Duhul

•

Conformarea la Hristos

•

Transformarea

Numele lui Isus în Scriptură:
•

Hristos

•

Domnul

•

Mântuitorul

•

Dumnezeu

•

Cuvântul

•

Ultimul Adam

•

Fiul lui Dumnezeu

•

Fiul lui David

•

Împăratul

•

Întâiul născut peste toată creaţia

•

Mijlocitorul
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b.

Un termen - multe concepte

Îndreptăţirea
•

Declararea neprihănirii care are loc atunci când
creştinii cred pentru prima dată în Hristos şi le este
atribuită neprihănirea Lui.

•

Dovada sau revendicarea neprihănirii

Sfinţirea
•

Sfinţirea iniţială pe care noii credincioşi o primesc
la îndreptăţire, când sunt făcuţi neprihăniţi şi uniţi
definitiv cu Hristos.

•

Sfinţirea progresivă

•

Sfinţirea fără mântuire
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C.

Necesitatea
Teologii au nevoie de termeni tehnici pentru a crea un sistem coerent de
teologie care îmbrăţişează întreaga Scriptură. Întrucât legăturile dintre
termenii biblici şi conceptele biblice sunt aşa de variate, multe discuţii
teologice ar fi prea ambigue sau prea greoaie fără moduri speciale de
discutare a problemelor.

1.

Mulţi termeni - un concept
Scriitorii biblici se referă deseori la acelaşi concept de bază prin
multe expresii diferite. Deci, sistematizatorii formează termeni
tehnici pentru a clarifica ce vor să spună.

Ecleziologia:
• Israelul lui Dumnezeu
• Templul lui Dumnezeu
• Trupul lui Hristos

2.

Un termen - multe concepte
Teologii sistematici formează de asemenea termeni tehnici pentru a
evita confuzia creată de faptul că un singur cuvânt sau o singură
expresie poate însemna multe lucruri diferite în Scriptură.
Sistematizatorii creează definiţii foarte specifice şi adesea artificial
de înguste pentru termenii tehnici.
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D.

Locul
Termenii tehnici formează elementele de construcţie de bază ale unei
teologii sistematice.

Termeni tehnici:

Propoziţii:

Declaraţii doctrinale:

III.

Formare
Termenii tehnici din sistematică sunt formaţi în mai multe feluri.

A.

Termeni biblici
Folosirea terminologiei biblice ca vocabular tehnic pentru teologie nu este
aşa de lipsită de complicaţii cum poate părea.
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1.

Accentuarea unui termen
Scriitorii biblici folosesc adesea mai mult de o singură expresie
pentru a face referire la aceeaşi idee.

2.

Accentuarea unui înţeles
Sistematizatorii accentuează un înţeles al unui termen biblic mai
mult ca altele.

3.

Crearea de noi înţelesuri
Sistematizatorii întrebuinţează termeni biblici în moduri în care
aceşti termeni nu sunt utilizaţi în Biblie.

Legământul Harului

„Pentru că omul, prin căderea sa, a devenit incapabil de viaţă prin
legământul faptelor, Domnul a găsit plăcere să facă un al doilea
legământ, numit de obicei legământul harului; prin care El a oferit
păcătoşilor, fără plată, viaţa şi mântuirea prin Isus Hristos….“
Mărturisirea de credinţă de la Westminster (WCF) capitolul 7,
secţiunea 3
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B.

Limbajul extra-biblic
Sistematizatorii îşi derivă terminologia şi din surse din afara Scripturii.

1.

Terminologia comună
Modul cel mai simplu în care sistematizatorii se inspiră din
terminologia extra-biblică când explică învăţăturile Scripturii este
prin adoptarea vocabularului culturii lor.

Treime:

Expresia Treime a apărut în preajma anului 180 d.H., când Teofil
din Antiohia a folosit termenul grecesc trias pentru a descrie
treimea Dumnezeirii. Era pur şi simplu un cuvânt născocit din
cuvântul comun pentru trei.

2.

Terminologia filozofică
Teologii sistematici creează noi înţelesuri şi pentru terminologia
extra-biblică utilizată în discuţiile religioase şi filozofice
necreştine.
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Atâta vreme cât sistematizatorii păstrează Scriptura ca ultim
judecător suprem, expresiile religioase şi filozofice extra-biblice
pot fi foarte utile.

3.

Terminologia combinată
Sistematizatorii combină, de asemenea, termenii biblici şi
extra-biblici pentru a-şi forma termenii tehnici teologici.

IV.

•

Sfinţirea definitivă:

•

Sfinţirea progresivă:

Valori şi pericole
Este important să nu supraestimăm şi nici să nu subestimăm modul în care
limbajul tehnic al teologiei sistematice ne ajută să formulăm teologia creştină. O
concepţie echilibrată va fi şi pozitivă şi negativă, deoarece termenii tehnici
prezintă avantaje şi dezavantaje semnificative.

A.

Viaţa creştină
Viaţa creştină este procesul de sfinţire personală care trebuie să aibă loc
cel puţin la trei niveluri diferite:
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1.

•

Conceptual (ortodoxie):

•

Comportamental (ortopraxis):

•

Emoţional (ortopatos):

Punct forte
Termenii tehnici servesc drept referinţe simple pentru învăţături
biblice complexe.

2.

Piedici
Cunoaşterea vocabularului special al sistematicii poate duce la
mândrie spirituală.

B.

Interacţiunea în comunitate
Interacţiunea în comunitate este o resursă majoră pentru formarea
teologiei creştine, fiindcă ne ajută să ne concentrăm pe ajutorul pe care
ni-l dă trupul lui Hristos.
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1.

•

Moştenirea creştină:

•

Comunitatea actuală:

•

Judecata personală:

Punctul forte
Când creştinii cunosc şi sunt capabili să folosească expresiile
speciale care au fost create de sistematizatori, pot comunica mult
mai eficace unul cu altul.

2.

Piedici
Multe expresii speciale din teologia sistematică sunt arhaice şi nu
comunică bine în ziua de azi.

C.

Exegeza Scripturii
Exegeza (interpretarea) este vitală pentru formularea teologiei creştine
întrucât este accesul nostru cel mai direct la revelaţia specială a lui
Dumnezeu în Scriptură.

15
Notiţe
•

Analiza literară (imagine):

•

Analiza istorică (fereastră):

•

Analiza tematică (oglindă):

Când teologii sistematici îşi amintesc că au libertate terminologică şi caută
numai conformitatea conceptuală cu Scriptura, pot învăţa din tot felul de
pasaje.

Teologii sistematici judicioşi caută totdeauna conformitatea conceptuală
cu Scriptura.
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1.

Punctul forte
Când teologii sistematici îşi îndreaptă atenţia către Scripturi pentru
informaţii pe o anumită temă, ei trebuie să fie atenţi să nu fie
exagerat de restrictivi, căutând doar anumite cuvinte, ci să
exploreze pasajele care au concepte relevante în ele.

2.

Piedici
Unul din cele întâlnite moduri în care termenii tehnici stânjenesc
exegeza este ceea ce am putea numi „generalizarea exagerată.“
Când studenţii învaţă terminologii speciale din sistematică şi le
găsesc foarte utile, adeseori încep să le citească definiţiile tehnice
în fiecare loc unde apar expresiile în Scriptură.

V.

Concluzie
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Întrebări recapitulative
1. Explicaţi pe scurt ce sunt termenii tehnici teologici şi cum sunt întrebuinţaţi.

2. Explicaţi cum se raportează unii la alţii termenii şi conceptele în limbajul general şi în
limbajul Scripturii.
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Întrebări recapitulativ
3. Explicaţi de ce teologii sistematici au nevoie de termeni tehnici în teologia
sistematică.

4. Explicaţi cum servesc termenii tehnici ca elemente de construcţie de bază ale
teologiei sistematice.
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Întrebări recapitulativ
5. Cum ne ajută înţelegerea termenilor tehnici în formularea teologiei sistematice?

6. Explicaţi cele trei moduri în care teologii sistematici formează termeni tehnici din
Scriptură.
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Întrebări recapitulativ
7. Explicaţi cele trei moduri în care teologii sistematici formează termeni tehnici din
limbajul extra-biblic.

8. De ce este important să înţelegem cum sunt creaţi termenii tehnici teologici?
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Întrebări recapitulativ
9. Descrieţi cum poate limbajul special al teologiei sistematice accentua, dar şi stânjeni,
viaţa creştină.

10. Descrieţi cum pot termenii tehnici accentua, dar şi stânjeni, interacţiunea în
comunitate.
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Întrebări recapitulativ
11. Descrieţi cum pot termenii tehnici accentua, dar şi stânjeni, exegeza Scripturii.

12. Date fiind obstacolele potenţiale create de termenii tehnici teologici, de ce este totuşi
important să-i folosim?
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Întrebări aplicative
1.

Daţi cel puţin câte un exemplu despre cum pot termenii tehnici ne-teologici ajuta,
dar şi stânjeni, comunicarea în viaţa de zi cu zi.

2.

Cum vă pot ajuta principiile „mulţi termeni pot descrie un concept“ şi „un concept
poate descrie mulţi termeni“ să înţelegeţi şi să interpretaţi Scriptura?

3.

Ce implică Marele Mandat (Matei 28:18-20) în legătură cu utilizarea limbajului
extra-biblic?

4.

Cum ne poate ajuta utilizarea limbajului biblic şi extra-biblic în înţelegerea
Scripturii?

5.

Cum vă puteţi păzi, ca studenţi în teologie, împotriva păcatului mândriei?

6.

Cum poate libertatea terminologică şi conformitatea conceptuală faţă de Scriptură
să vă mărească abilitatea de a potrivi pasaje din Scriptură la anumite teme?

7.

Explicaţi valorile şi pericolele termenului „treime“ când se raportează la viaţa
creştină, interacţiunea în comunitate sau exegeza.
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