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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 (0:27)
II. Orientare (2:05)
A. Definiţie (2:43)
1. Indicativă (5:50)
2. Factuală (6:46)
3. Teologică (12:31)
4. Directă (14:58)
B. Legitimitatea (16:27)
C. Locul (25:10)
III. Formare (29:04)
A. Interacţiunea cu filozofia (30:02)
B. Interpretarea Scripturii (32:31)
1. Provocări (33:25)
2. Reducțiunea factuală (38:53)
3. Colaţionarea factuală (51:22)
IV. Valorile şi pericolele (1:00:20)
A. Viaţa creştină (1:1:50)
1. Punctul forte (1:2:35)
2. Piedici (1:4:59)
B. Interacţiunea în comunitate (1:8:01)
1. Punctul forte (1:8:55)
2. Piedici (1:11:56)
C. Exegeza (1:15:44)
1. Punctul forte (1:17:10)
2. Piedici (1:19:39)
V. Concluzie (1:24:10)
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Notiţe
I.

Introducere
Teologii sistematici tradiţionali se dedică explorării, explicării şi apărării teologiei
creştine judicioase. O parte esenţială a acestei dedicări este exprimarea
convingerilor creştine în propoziţii teologice.

II.

Orientare
Propoziţiile teologice susţin toate explicaţiile, argumentările, apărările şi metodele
persuasive pe care le găsim în sistematică.

A.

Definiţie
În disciplina teologiei sistematice, există o cale principală prin care este
verbalizată teologia şi aceasta este prin propoziţii teologice. „O propoziţie
teologică este o propoziţie indicativă ce afirmă cât mai direct posibil cel
puţin o declaraţie teologică faptică.“

1. Indicativă
Când teologii sistematici îşi prezintă punctele de vedere, ei
folosesc tot felul de expresii, însă modul dominant de exprimare în
teologia sistematică este prin declaraţii indicative directe.
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Notiţ
2. Factuală
Propoziţiile sunt menite să afirme declaraţii faptice. Propoziţiile
identifică şi descriu fapte.

Cantitate:
•

Subiectul unei propoziţii universale include fiecare membru
al unui set, fără excepţie.

•

Alte propoziţii sunt „particulare“ deoarece subiectele lor
includ numai unii membrii ai unui set mai larg.

Calitate:
•

Propoziţiile afirmative declară pozitiv că ceva e adevărat.

•

Propoziţiile pot avea şi o calitate negativă.
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3. Teologică
Propoziţiile teologice fac declaraţii teologice faptice.
Sistematizatorii îşi concentrează atenţia pe teologia propriu-zisă
făcând declaraţii care Îl privesc direct pe Dumnezeu.

Teologii sistematici se mai ocupă şi cu teologia generală, declaraţii
referitoare la aspecte ale creaţiei în relaţie cu Dumnezeu.

4. Directă
Teologii sistematici caută să-şi exprime părerile având o grijă
foarte mare să fie direcţi.

B.

Legitimitatea
Declaraţiile teologiei sistematice sunt mai mult decât expresia
sentimentelor religioase. Ele sunt dovedite şi respinse de testul empiric al
Scripturii.
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Două probleme în folosirea propoziţiilor teologice:
•

Doctrina caracterului incomprehensibil al divinului
Nu Îl putem cunoaşte deplin pe Dumnezeu, dar Îl putem cunoaşte
în parte când El ni Se revelează.

Este legitim să declarăm ce a revelat El.

•

Raţionalismul ştiinţific modern
Scripturile infailibile constituie cea mai clară şi mai autorizată
sursă de dovezi pentru testarea punctelor de vedere teologice.

C.

Locul
Formularea teologiei sistematice necesită patru paşi principali:
•

Termeni tehnici:

•

Propoziţii:
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III.

•

Afirmaţii doctrinale:

•

Sistem comprehensiv de convingeri:

Formare
Procesele prin care sistematizatorii cu experienţă îşi creează propoziţiile sunt
extraordinar de complexe.

A.

Interacţiunea cu filozofia
Numeroase declaraţii care apar în teologia sistematică izvorăsc din discuţii
filozofice.

Deşi trebuie să fim conştienţi de pericole, teologii creştini au avut dreptate
să interacţioneze cu diverse filozofii.

B.

Interpretarea Scripturii
Biblia este de departe cea mai importantă sursă de propoziţii teologice în
sistematică.
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1.

Provocări
Scripturile prezintă cel puţin două probleme pentru formarea
propoziţiilor teologice.
a.

Varietatea literară
În Biblie apar câteva genuri care se combină unul cu altul
în nenumărate feluri.

b.

•

Genuri

•

Expresii

Organizarea doctrinală
Scriptura nu se ocupă de teme specifice în unităţi complete,
discrete, ci aceeaşi temă este adesea abordată pe ici şi colo,
în diverse locuri din Biblie.

2.

Reducțiunea factuală
Sistematizatorii utilizează strategia pentru a depăşi problema
varietăţii literare din Biblie. Reducerea faptică este procesul de
axare pe datele teologice pe care le învaţă pasajele biblice şi
marginalizează alte dimensiuni ale aceloraşi pasaje.
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Când pasajele biblice sunt foarte similare cu propoziţiile teologice,
sistematizatorii remarcă pur şi simplu datele explicite şi implicite
prezentate într-un text biblic, şi apoi se axează pe acele date care
sunt pertinente pentru discuţiile lor.

Când pasajele biblice nu sunt aşa de similare cu propoziţiile
teologice, sistematizatorii observă caracteristicile literare ale
pasajelor aşa încât să poată identifica datele pe care le învaţă aceste
pasaje. Apoi întrebuinţează acele date conturate în discuţiile lor de
teologie.

Dacă un pasaj foloseşte figuri de stil, sistematizatorii tind să
explice ce înseamnă în mod clar acele figuri de stil.

3.

Colaţionarea factuală
Sistematizatorii se ocupă de problema organizării doctrinale a
Bibliei prin intermediul „colaţionării faptice.“

Sistematizatorii adună pasaje din toată Biblia când îşi formează
propoziţiile.
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a.

Colaţionarea repetitivă
Sistematizatorii formează deseori propoziţii teologice
inspirându-se din pasaje care repetă aceeaşi idee de bază.

O metodă de a confirma că am înţeles corect declaraţia unui
pasaj este să arătăm că aceeaşi declaraţie este repetată în
alte părţi ale Bibliei.

b.

Colaţionarea compoziţională
Sistematizatorii găsesc diverse declaraţii faptice în Biblie şi
le adună pentru a forma afirmaţii teologice mai mari şi cu
mai multe faţete.

IV.

Valori şi pericole
Propoziţiile teologice din teologia sistematică au atât valori, cât şi pericole.
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A.

Viaţa creştină
Viaţa creştină însemnă procesul de sfinţire personală şi are loc la trei
niveluri:

1.

•

Conceptual (ortodoxie)

•

Comportamental (ortopraxis)

•

Emoţional (ortopatos)

Punctul forte
Exprimă în mod clar şi succint multe aspecte cruciale ale credinţei
noastre.

2.

Piedici
Propoziţiile teologice sunt de regulă destul de abstracte în alte
chestiuni decât cele cu care ne confruntăm. Prin urmare, ele nu pot
oferi îndrumare suficientă pentru deciziile practice pe care trebuie
să le luăm.
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B.

Interacţiunea în comunitate
Interacţiunea în comunitate ne ajută să ne axăm pe importanţa trupului lui
Hristos în viaţa noastră. Există trei dimensiuni importante ale interacţiunii
din cadrul comunităţii creştine:

1.

•

Moştenirea creştină (mărturia lucrării Duhului Sfânt în biserica din
trecut)

•

Comunitatea creştină actuală (mărturia creştinilor care trăiesc în
ziua de azi)

•

Judecata personală (mărturia concluziilor şi convingerilor noastre
personale)

Punctul forte
A deveni conştienţi de propoziţiile teologice fundamentale ale
teologiei sistematice este unul din cele mai bune moduri de a
deveni ucenici ai lui Hristos care au mai mult discernământ.

3.

Piedici
Uneori creştinii se ataşează aşa de tare de un set de propoziţii încât
le este greu să interacţioneze în moduri pozitive cu alţi credincioşi
care s-ar putea să nu spună lucrurile exact în acelaşi fel.
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Chiar şi cele mai bune propoziţii teologice sunt limitate ca
domeniu de aplicare. Şi toate au deficienţe într-un fel sau altul.

C.

Exegeza
Exegeza este vitală pentru formularea teologiei creştine, întrucât este cel
mai direct acces al nostru la revelaţia specială a lui Dumnezeu din
Scriptură. Există trei căi principale prin care a condus Duhul Sfânt biserica
să interpreteze Scripturile:

1.

•

Analiza literară (imagine)

•

Analiza istorică (fereastră)

•

Analiza tematică (oglindă)

Punctul forte
Propoziţiile clarifică declaraţiile teologice răspândite în Biblie.
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4.

Piedici
Când evidenţiem în mod obişnuit numai declaraţiile faptice, ne
privăm de multe lucruri pe care ni le oferă Dumnezeu în Scriptură.

Trei dimensiuni interconectate ale tuturor textelor biblice.

V.

Concluzii

•

Impact informativ (date):

•

Impact dirijat (principii morale):

•

Impact afectiv (emoţii):
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Întrebări recapitulative
1.

Descrieţi cele patru aspecte care formează definiţia propoziţiilor în teologia
sistematică.

2.

Explicaţi de ce este legitim procesul de formulare a teologiei cu propoziţii.
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Întrebări recapitulativ
3.

Explicaţi locul pe care îl au propoziţiile teologice în procesul de formulare a
teologiei sistematice.

4.

Cum ne ajută înţelegerea propoziţiilor în formularea teologiei sistematice?
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Întrebări recapitulativ
5.

Explicaţi cum formează sistematizatorii propoziţii din interacţiunea lor cu
filozofia.

6.

Explicaţi cum depăşesc sistematizatorii problemele formării de propoziţii din
Biblie.
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Întrebări recapitulativ
7.

De ce este important să interacţionăm şi cu filozofia şi cu Scriptura când formăm
propoziţii teologice?

8.

Descrieţi cum accentuează şi cum stânjeneşte viaţa creştină formarea de propoziţii
teologice.
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Întrebări recapitulativ
9.

Descrieţi cum accentuează şi cum stânjeneşte interacţiunea în comunitate
formarea de propoziţii teologice.

10.

Descrieţi cum accentuează şi cum stânjeneşte exegeza formarea de propoziţii
teologice.
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Întrebări recapitulativ
11.

Cum ne ajută o mai bună înţelegere a pericolelor propoziţiilor în teologie să
beneficiem de propoziţii în teologie?

Întrebări aplicative
1.

Cum vă poate ajuta utilizarea legitimă şi locul legitim al propoziţiilor de-a lungul
istoriei în comunicarea doctrinelor credinţei creştine azi?

2.

Cum împăcaţi utilizarea filozofiei în formarea sistematicii?

3.

Cum vă ajută sprijinul Scripturii să stabiliţi unde să vă poziţionaţi convingerile pe
„conul certitudinii“?

4.

Cum vă ajută faptul că deveniţi conştienţi de propoziţiile teologice fundamentale
să deveniţi ucenici ai lui Hristos care au mai mult discernământ?

5.

Explicaţi de ce este important nu doar să înţelegeţi corect datele, ci şi să aveţi
principii morale şi emoţii corecte?
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