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Prefață

Această carte conține în rezumat douăzeci de credințe fundamen-
tale pe care orice creștin ar trebui să le cunoască. Este versiunea 
condensată a lucrării mele intitulată Bible Doctrine (528 de 

pagini), care este, la rândul ei, versiunea restrânsă a unei alte lucrării 
al cărei autor sunt, intitulată Systematic Theology (1290 pagini)1. Fiul 
meu, Elliot Grudem, care deține un MDiv acordat de către Reformed 
Theological Seminary, Orlando, Florida, a realizat un lucru deosebit în 
ce privește selectarea celor mai importante secțiuni din aceste cărți mai 
vechi, rezumând discuții mai ample într-una sau două fraze esențiale și 
revizuind parțial terminologia, cu scopul de a face lucrurile inteligibile 
chiar și pentru cei aflați la începutul credinței creștine. Ulterior, am 
editat personal manuscrisul, responsabilitatea pentru formulările finale 
aparținându-mi în exclusivitate. Pe această cale le mulțumesc pentru 
munca lor lui Steve Eriksson și Robert Polen, care m-au ajutat la faza 
de corectură, dar și lui Chris Davis, care a pregătit indexul.

Sper ca această carte, de dimensiuni mai mici, să fie de folos crești-
nilor începători, cursurilor din biserici pe care le parcurg noii membri, 
grupurilor de studiu biblic din case și școli, și chiar la clasele de școală 
duminicală destinate copiilor începând cu vârsta de treisprezece ani. De 
asemenea, lucrarea ar trebui să fie utilă și persoanelor necreștine, care 
caută un rezumat concis al învățăturilor creștine de bază. 

Cele două comentarii pe care le aud cel mai frecvent din partea 
celor care au citit Systematic Theology sau Bible Doctrine sunt: „Vă 
mulțumesc că ați scris o carte de teologie pe care o pot înțelege“ și 
„Această carte mă ajută în viața mea creștină“. Am încercat să păstrăm 

1  Wayne Grudem, Bible Doctrine: Essential Teachings of the Christian Faith, 
ed. Jeff Purswell (Grand Rapids: Zondervan; Leicester, UK: Inter-Varsity Press, 
1999) și Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine 
(Grand Rapids: Zondervan; Leicester, UK: Inter-Varsity Press, 1994). Systematic 
Theology este publicată în limba romană sub titlul Teologie sistematică. Introducere 
în doctrinele biblice (Oradea: Făclia, 2004).
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aceste două calități – claritatea și aplicabilitatea practică – și în această 
versiune condensată. 

Am păstrat de asemenea și raportarea permanentă la Biblie, ca sursă 
a lucrurilor pe care creștinii le cred. Astfel, în loc doar de a menționa 
referința scripturală, am preferat să cităm frecvent chiar textul versetelor, 
deoarece cuvântul de bază al lui Dumnezeu este „viu și lucrător, mai 
tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte 
sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile 
inimii“ (Evr. 4:12). Cuvântul Bibliei ne hrănește spiritual, întrucât 
Pavel afirmă că el este cel care „vă poate zidi sufletește“ (Fapte 20:32), 
iar Isus declară că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt 
care iese din gura lui Dumnezeu“ (Mat. 4:4).1

Cunoașterea și înțelegerea credințelor creștine de bază este impor-
tantă pentru fiecare creștin. Oamenii care nu cunosc învățătura Scrip-
turii nu dispun de capacitatea de a distinge adevărul de eroare și 
sunt asemenea unor „copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice 
vânt de învățătură“ (Efes. 4:14). Însă acei creștini a căror credință 
este fundamentată pe o temelie solidă sunt maturi, nu pot fi duși cu 
ușurință în rătăcire și au o judecată mai bună, care „s-a deprins, prin 
întrebuințare, să deosebească binele și raul“ (Evr. 5:14).

Dedic această carte memoriei lui Rachael Grudem, care a murit 
într-un accident de mașină, în St. Paul, Minnesota, pe 9 iulie, 2005. 
Rachael răspândea în jurul ei bucuria și credința în Domnul ei Isus 
Hristos, dar și dragostea față de soțul ei, cu care se căsătorise în urmă 
cu trei luni, Alexander Grudem, care este fiul meu și fratele lui Elliot. 
În mijlocul întristării familiei noastre, Dumnezeu ne-a adâncit credința 
în doctrinele pe care le discutăm în această carte, dar mai ales ne-a dat 
certitudinea că El este bun și înțelept, că Rachael este acum în ceruri 
în bucurie și că, într-o bună zi, vom fi și noi acolo împreună cu ea, în 
prezența lui Dumnezeu. 

Wayne Grudem, Scottsdale, Arizona
Elliot Grudem, Raleigh, Carolina de Nord
17 iulie, 2005

1  Toate citatele biblice sunt luate din versiunea Cornilescu, cu excepția locurilor în 
care există precizări suplimentare. 
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1Ce este Biblia?

O rice analiză responsabilă a oricărei credințe creștine individuale 
ar trebui întemeiată pe ceea ce Dumnezeu afirmă despre tema 
respectivă. Așadar, acum că începem analiza unei serii întregi 

de credințe creștine fundamentale, are sens să pornim de la temelia 
acestor credințe, adică de la cuvintele lui Dumnezeu sau de la Biblie. 
Unul dintre subiectele pe care Biblia le tratează în întregime este ea 
însăși, întrucât ea ne spune ce gândește Dumnezeu despre propriile 
Sale cuvinte. Opiniile lui Dumnezeu care vizează propriile Sale cuvinte 
pot fi împărțite în patru categorii: autoritatea, claritatea, necesitatea și 
suficiența acestor cuvinte.

Autoritatea Bibliei
Toate cuvintele Bibliei sunt cuvintele lui Dumnezeu. Așadar, a nu le 
crede sau a nu asculta de ele înseamnă a nu crede sau a nu asculta 
de Dumnezeu însuși. Întâlnim adesea pasaje, în Vechiul Testament, 
care încep cu expresia „Așa vorbește Domnul“ (vezi Ex. 4:22; Ios. 
24:2; 1 Sam. 10:18; Isa. 10:24; dar și Deut. 18:18-20; Ier. 1:9). Această 
expresie, înțeleasă prin asemănare cu porunca unui împărat, indică 
faptul că ceea ce urma trebuia ascultat fără obiecții și fără întrebări. 
Dar chiar și acele cuvinte din Vechiul Testament care nu sunt privite 
ca venind direct de la Dumnezeu sunt considerate cuvinte ale lui 
Dumnezeu. Astfel, în 2 Timotei 3:16, Pavel arată limpede în scrierea 
lui că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu“.

Noul Testament afirmă, de asemenea, că cuvintele cuprinse în el sunt 
însăși cuvintele lui Dumnezeu. În 2 Petru 3:16, Petru vorbește despre 
toate epistolele lui Pavel ca și cum ar aparține „Scripturilor“. Aceasta 
înseamnă că Petru și biserica primară considerau că scrierile lui Pavel 
făceau parte din aceeași categorie cu scrierile Vechiului Testament. 
Prin urmare, ei considerau scrierile lui Pavel ca fiind cuvinte venind 
din partea lui Dumnezeu însuși.
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Mai mult, Pavel, în 1 Timotei 5:18, scrie că „Scriptura zice“ două 
lucruri: „Să nu legi gura boului când treieră bucate“ și „Vrednic este 
lucrătorul de plata lui“. Primul citat, cel care vorbește despre bou, este 
luat din Vechiul Testament, găsindu-se în Deuteronom 25:4. Cel de-al 
doilea este luat din Noul Testament și se află în Luca 10:7. Fără nicio 
ezitare, așadar, Pavel citează atât din Vechiul, cât și din Noul Testament, 
numindu-le pe amândouă „Scriptură“. Prin urmare, cuvintele Noului 
Testament sunt considerate și în cazul acesta cuvintele lui Dumnezeu 
însuși. Din această cauză a putut Pavel scrie că, „dacă crede cineva că 
este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu 
este o poruncă a Domnului“ (1 Cor. 14:37).

Pentru că atât scrierile Vechiului, cât și cele ale Noului Testament 
sunt considerate Scriptură, este corect să afirmăm că amândouă acestea, 
în cuvintele din 2 Timotei 3:16, sunt „insuflate de Dumnezeu“. Lucrul 
acesta are sens, dacă luăm în considerare promisiunea făcută de Isus, 
anume că Duhul Sfânt va „aduce aminte“ (In. 14:26) ucenicilor de 
tot ceea ce Isus le-a spus. Căci scrieri cum ar fi Matei, Ioan sau 1 și 
2 Petru au luat naștere atunci când ucenicii au consemnat cuvintele 
insuflate de Duhul. 

Biblia afirmă că există „multe feluri“ (Evr. 1:1) în care cuvintele 
concrete ale Bibliei au fost scrise. Uneori Dumnezeu se adresa în mod 
direct autorului, care consemna pur și simplu ceea ce auzea (Apoc. 
2:1, 8, 12). Alteori autorul își întemeia în bună măsură scrierea pe 
discuții cu oamenii și cercetare (Lc. 1:1-3). Iar alteori, Duhul Sfânt le 
aducea aminte cuvintele învățăturii lui Isus (In. 14:26). Însă indiferent 
de modul în care aceste cuvinte ajungeau la autori, cuvintele pe 
care ei le scriau erau o extensiune a autorilor înșiși – o extensiune 
a personalității, priceperii, educației și instruirii lor. Ele au fost însă 
cu exactitate și cuvintele pe care Dumnezeu a voit ca ei să le scrie – 
cuvinte despre care Dumnezeu pretinde că sunt ale Sale. 

Dacă Dumnezeu afirmă că cuvintele Scripturii sunt cuvintele Sale, 
atunci nu există, în cele din urmă, nicio autoritate superioară, alta 
decât Scriptura, la care cineva ar putea face apel, pentru a demonstra 
această afirmație. Pentru că ce autoritate ar putea fi mai înaltă decât 
Dumnezeu? În consecință, Scriptura își dobândește, în cele din urmă, 
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autoritatea pe baza ei însăși. Totuși, afirmațiile Scripturii nu devin 
convingeri personale ale noastre, decât prin lucrarea făcută de Duhul 
Sfânt în inima noastră.

Duhul Sfânt nu schimbă cuvintele Scripturii sub nicio formă; El 
nu le face în mod supranatural să devină cuvinte ale lui Dumnezeu 
(pentru că ele au fost dintotdeauna astfel de cuvinte). Duhul Sfânt îl 
schimbă totuși pe cititorul Scripturii, pentru că Duhul Sfânt îi ajută pe 
cititori să-și dea seama că Biblia nu este o carte ca oricare altă carte 
pe care ei au citit-o în trecut. Când o citesc, ei ajung să creadă că 
cuvintele Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu însuși. Se întâmplă 
așa cum declară Isus în Ioan 10:27: „Oile Mele ascultă glasul Meu… și 
ele vin după Mine“. Alte genuri de argumente (cum ar fi autenticitatea 
istorică, profețiile împlinite, consistența internă, influența asupra 
altora și frumusețea majestuoasă a înțelepciunii conținutului) pot 
sprijini încercarea de a-i ajuta pe alții să vadă caracterul rezonabil al 
afirmațiilor Bibliei.

Fiind cuvinte ale lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii sunt mai mult 
decât adevărate; ele sunt adevărul însuși (In. 17:17). Aceste cuvinte 
reprezintă măsura finală cu ajutorul căreia se poate evalua orice adevăr 
presupus. Prin urmare, afirmațiile care se conformează Scripturii sunt 
adevărate, iar cele care nu se conformează Scripturii nu sunt adevărate. 
Noi descoperiri științifice sau istorice ne-ar putea determina să ne 
reexaminăm interpretarea dată Scripturii, însă ele nu vor contrazice 
niciodată Scriptura. 

Caracterul adevărat al Scripturilor nu cere totuși ca Biblia să rapor-
teze evenimentele cu detalii științifice precise (deși toate detaliile pe 
care ea le raportează sunt adevărate). Și nici nu pretinde ca Biblia să 
ne spună tot ceea ce trebuie să știm sau am putea ști vreodată despre 
un subiect anume. Biblia nu emite niciodată astfel de pretenții. În plus, 
pentru că a fost scrisă de oameni obișnuiți, într-o limbă obișnuită și 
într-un stil obișnuit, ea conține citate aproximative sau citate libere, 
ori anumite forme gramaticale și elemente de vocabular neobișnuite 
și neuzuale. Acestea nu ridică însă probleme de veracitate. Biblia nu 
afirmă nimic, în forma ei originară, care să contrazică faptele. 

Dacă Biblia ar afirma lucruri contrare faptelor, atunci nu am putea 


