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Credincioºilor din Biserica Anglicanã Sf. Ioan,
Shaughnessy, Vancouver,

prin care ºi alãturi de care am primit atât de mult.
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Cuvânt adresat cititorului

Nu am trecut niciodatã printr-un cutremur puternic, însã ar fi
nesãbuit din partea mea sã presupun cã nu voi avea niciodatã o
asemenea experienþã. Locuiesc în Vancouver (Canada), unde în
prezent ni se spune cã producerea unui cutremur de proporþii ar
putea avea loc oricând ºi cã producerea unui asemenea cataclism
cândva, în urmãtoarele douã secole, este aproape o certitudine.
Am vãzut imagini, pe care sunt sigur cã le-aþi vãzut ºi voi, ale de-
vastãrii oraºelor Los Angeles (California) ºi Kobe (Japonia), în urma
acelor puternice cutremure, iar gândul cã asupra oraºului
Vancouver s-ar putea abate o catastrofã similarã îmi dã fiori, ca sã
nu spun mai mult.

Ce se poate face în faþa ameninþãrii unui cutremur? Într-adevãr,
nu prea mult. Însã în Vancouver se face tot ceea ce omeneºte este
posibil. Clãdirile noi trebuie acum sã îndeplineascã normele anti-
seismice impuse de legislaþie; clãdirile ºi lucrãrile publice vechi sunt
consolidate în conformitate cu aceleaºi norme; ºi cu toþii am fost
instruiþi sã fixãm de pereþi bibliotecile ºi alte corpuri ce ar putea sã
cadã, sã întrerupem curentul de la tabloul electric principal ºi sã ne
ascundem sub masã, în momentul în care începe trepidarea. În lim-
bajul cercetaºilor, ceea ce ni se comunicã este cã trebuie sã fim
pregãtiþi.

Creºtinii înþelepþi nu se pregãtesc doar pentru calamitãþi natu-
rale—cutremure de pãmânt, incendii, inundaþii—ci ºi pentru
corespondentele intelectuale, relaþionale ºi circumstanþiale ale aces-
tora. Creºtinii nu sunt scutiþi de ceea ce Shakespeare numea drept
„loviturile ºi sãgeþile destinului nemilos“. Suferinþele ºi necazurile,
jignirile ºi umilirile se abat asupra creºtinilor ca ºi asupra celorlalþi,
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aºa încât ne dãm seama cã trebuie sã înotãm în mod constant
împotriva curentului, la serviciu, acasã ºi chiar în bisericã. Cum ne
putem pregãti pentru asemenea traume? Cel mai bun mod constã
în a ne asigura cã temeliile credinþei noastre sunt solide, cã ele-
mentele ei definitorii sunt ferm ancorate în gândirea noastrã ºi cã
disciplina devoþionalã ºi zelul nostru sunt aºa cum ar trebui sã fie.
Dacã suntem ai lui Cristos, diavolul va fi tot timpul pe urmele noas-
tre ºi vom trece, cu siguranþã, prin zdruncinãri ºi cutremure, pe care
Satana va încerca sã le foloseascã pentru a ne dezechilibra ºi a ne
submina. „De aceea, luaþi toatã armãtura lui Dumnezeu, ca sã vã
puteþi împotrivi în ziua cea rea, ºi sã rãmâneþi în picioare, dupã ce
veþi fi biruit totul“ (Ef. 6:13).

Urmãtoarele capitole se doresc a fi un ajutor în pregãtirea pen-
tru înfruntarea cutremurelor vieþii, mai ales cã acestea lovesc în
miezul credinþei creºtine. Cartea se concentreazã asupra aspectelor
fundamentale ale credinþei ºi practicii creºtine, pe care consider cã
toþi credincioºii trebuie sã le cunoascã foarte clar ºi în care, în
prezent, trebuie sã fie puternic înrãdãcinaþi. Ea se adreseazã oame-
nilor obiºnuiþi, care iau în serios relaþia cu Dumnezeul nostru extra-
ordinar ºi cu minunatul Sãu Fiu, Mântuitorul nostru Isus Cristos.
Cartea nu este o lucrare de specialitate; ea se doreºte a fi mai
degrabã o scriere clarã ºi practicã (fãrã note de subsol, ºi, în con-
secinþã, fãrã argumente teoretice ºi devieri confesionale). Cu cinci-
zeci de ani în urmã, o binecunoscutã carte creºtinã era intitulatã The
Iron Ration of a Christian [Porþia de fier a unui creºtin]. Cred cã acel
titlu s-ar potrivi cu ceea ce prezintã scrierea de faþã.

Se cuvine sã le mulþumesc Ramonei Tucker, Joanei Guest, lui
Stephen Board ºi fiicei mele Naomi, pentru contribuþia pe care ºi-au
adus-o la organizarea conþinutului ºi la forma finalã a cãrþii
Cunoaºterea creºtinismului. Nu am încercat sã îndepãrtez toate
urmele provenienþei orale a unor capitole sau repetiþiile parþiale
ocazionale, inerente argumentelor prezentate în ele; viaþa este prea
scurtã! Cartea este oferitã acum publicului cu rugãciunea ca
Dumnezeu sã o foloseascã pentru a produce schimbare în bine.
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1
CEL MAI IMPORTANT

LUCRU

Cunoaºterea lui Dumnezeu. Este oare vreo temã de studiu mai
importantã? Existã vreo þintã mai nobilã pe care s-o
urmãreºti? Existã un bine mai înalt de care sã te bucuri ? Este

vreo dorinþã mai profundã în inima omului, decât aceea de a-L
cunoaºte pe Dumnezeu? Cu siguranþã, nu. Iar vestea bunã a creº-
tinismului este cã aceastã cunoaºtere poate deveni realitate! Iatã de
ce mesajul creºtin este un cuvânt adresat lumii. A-L cunoaºte pe
Dumnezeu este cea mai mare ºi cea mai importantã dintre binecu-
vântãrile promise în Evanghelie. În aceeaºi mãsurã, faptul de a-L
cunoaºte pe Dumnezeu este proclamat în Scripturi ca darul suprem
al harului divin. Profetul Ieremia, privind înainte la ceea ce urma
Dumnezeu sã facã, a rostit urmãtoarele cuvinte: „«Iatã, vin zile»,
zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel… un legãmânt
nou»...“; iar datoritã acestui nou legãmânt „«niciunul nu va mai
învãþa pe aproapele sau pe fratele sãu, zicând: ‘Cunoaºte pe
Domnul!’, ci toþi Mã vor cunoaºte, de la cel mai mic pânã la cel mai
mare», zice Domnul“ (Ier. 31:31, 34). Împlinirea acestei promisiuni
este slava creºtinismului. Creºtinii Îl cunosc pe Dumnezeu; drept
urmare, fiecare om Îl poate cunoaºte pe Dumnezeu.

Isus a venit ca predicator al vieþii veºnice. Cu o anumitã ocazie,
când s-a rugat Tatãlui Sãu, El a definit viaþa veºnicã. „ªi viaþa
veºnicã este aceasta“, a spus El: „Sã Te cunoascã pe Tine, singurul
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Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu“
(Ioan 17:3). Apostolul Ioan, ucenicul iubit care, la Cina cea de Tainã,
se rezema de pieptul lui Isus ºi care vedea probabil mai adânc decât
oricine în inima plinã de dragoste a Mântuitorului, rezumã la sfârºi-
tul primei sale epistole ceea ce Cristos le-a adus lui ºi tovarãºilor sãi
de credinþã: „ªtim cã Fiul lui Dumnezeu a venit ºi ne-a dat pri-
cepere, ca sã-L cunoaºtem pe Cel ce este adevãrat…“
(1 Ioan 5:20). Cuvântul adevãrat înseamnã aici nu doar „plin de ade-
vãr“ ºi „demn de încredere“, în contrast cu ceea ce este înºelãtor ºi
nedemn de încredere, ci ºi „real“, în contrast cu ideea de imaginar.
Ioan afirmã cu privire la creºtini cã aceºtia cunosc raþiunea ºi pu-
terea personalã care se aflã în spatele tuturor lucrurilor, cu alte
cuvinte, ei se raporteazã la aceasta în mod conºtient ºi cognitiv. Iar
aceastã cunoaºtere este ea însãºi o relaþie personalã, o cunoaºtere în
unire ºi o cunoaºtere în comuniune, o realitate desãvârºitã a expe-
rienþei, al cãrei nume adecvat este „viaþa veºnicã“. Astfel, el conti-
nuã: „ªi noi suntem în Cel ce este adevãrat, adicã în Isus Cristos,
Fiul Lui. El este Dumnezeul adevãrat ºi viaþa veºnicã“ (v. 20).

Aceasta este realitatea glorioasã a cunoaºterii lui Dumnezeu.
Pentru aceasta am fost fãcuþi ºi pentru aceasta am fost rãs-
cumpãraþi. Aceasta este adevãrata þintã dupã care tânjeºte lumea,
suma ºi esenþa dorinþei arzãtoare ºi a nãdejdii creºtine. Apostolul
Pavel îºi formuleazã propriul sãu scop de viaþã în aceiaºi termeni:
„ªi sã-L cunosc pe El [pe Cristos]“ (Flp. 3:10); iar în ce priveºte
nãdejdea sa, el o rezumã astfel: „Acum, cunosc în parte; dar atunci
voi cunoaºte pe deplin, aºa cum am fost ºi eu cunoscut pe deplin“
(1 Cor. 13:12). Dorinþa arzãtoare a lui Pavel ºi nãdejdea lui sunt
adunate în realitatea cunoaºterii lui Dumnezeu. Acelaºi adevãr este
valabil ºi pentru noi: A-L cunoaºte pe Dumnezeu este expresia cea
mai înaltã a demnitãþii noastre umane, þelul corect ºi suprema noas-
trã împlinire. Subliniez încã o datã: nu existã un subiect mai vital,
pe care oricare dintre noi îl poate explora vreodatã, decât
cunoaºterea lui Dumnezeu aºa cum Scripturile ni-L descoperã.

Cunoaºterea lui Dumnezeu în teologia lui Calvin
În teologia creºtinã, cunoaºterea lui Dumnezeu a reprezentat întot-
deauna un concept cheie. Cu privire la acest subiect se ridicã fãrã
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îndoialã douã probleme: în primul rând, cea referitoare la conþinut
(„Ce anume ºi cât de mult putem cunoaºte?“), apoi, problema
metodei („Cum ºi prin ce mijloace dobândim aceastã cunoaºtere?“).
Toate celelalte capitole ale acestei cãrþi ne oferã un rãspuns parþial la
prima întrebare; capitolul de faþã se ocupã de cea de-a doua.
Consider cã, dintre creºtinii care au scris pe aceastã temã, persoana
care a articulat-o cel mai clar ºi în maniera cea mai elocventã a fost
Jean Calvin. Lucrarea sa, Învãþãtura religiei creºtine, constituie o
tratare de referinþã a învãþãturii biblice despre cunoaºterea lui
Dumnezeu. În parte, dezvoltarea cãrþii pe parcursul celor cinci
ediþii ale sale—de la fasciculul în format de buzunar, publicat în
1536, la formatul mare in folio la care s-a ajuns în 1559—a fost deter-
minatã de faptul cã tema cunoaºterii lui Dumnezeu, care în prima
ediþie a fost tratatã sumar ºi restrânsã la puþin mai mult de o
propoziþie, a ajuns ulterior sã domine întreaga structurã a lucrãrii.

În ediþia din 1536 propoziþia cu care începea cartea era urmã-
toarea: „Întreaga învãþãturã sfântã se cuprinde în aceste douã teme:
a-L cunoaºte pe Dumnezeu ºi pe noi înºine.“ În a doua ediþie fraza
respectivã a fost reformulatã astfel: „Întreaga noastrã înþelepciune
constã în a-L cunoaºte pe Dumnezeu ºi pe noi înºine.“ De la a doua
pânã la a patra ediþie fraza iniþialã a fost dezvoltatã în capitole dis-
tincte: unul consacrat cunoaºterii lui Dumnezeu, iar unul despre
cunoaºterea de noi înºine. În ediþia finalã întreaga scriere a lui
Calvin a fost împãrþitã în patru cãrþi distincte. Prima a fost intitulatã
Cunoaºterea lui Dumnezeu Creatorul; cea de-a doua carte a fost
numitã Cunoaºterea lui Dumnezeu Rãscumpãrãtorul în Cristos; iar a
treia poartã titlul Felul în care noi primim [engl. „cunoaºtem“, n.ed.]
harul lui Cristos.* Astfel, tema cunoaºterii lui Dumnezeu s-a extins
pânã când a ajuns în final sã guverneze ºi sã modeleze întreaga
lucrare.

În primul rând, ceea ce Calvin afirmã este cã actul cunoaºterii lui
Dumnezeu presupune mai mult decât a conºtientiza în mod natu-
ral existenþa lui Dumnezeu. Calvin susþine cu tãrie cã toate fiinþele
umane percep existenþa lui Dumnezeu ºi cã, oricât ar încerca, ele nu
pot scãpa de aceastã percepþie. Calvin denumeºte acest simþãmânt
al dumnezeirii „sãmânþã a religiosului“ care este plantatã în fiecare
inimã umanã. Persoana nerãscumpãratã doreºte sã pretindã cã nu
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existã Dumnezeu, însã o astfel de premisã este amãgitoare,
deoarece, în adâncul fiinþei sale, acea persoanã nu se poate sustrage
conºtientizãrii faptului cã Dumnezeu existã. Cu toate acestea, o
acceptare a realitãþii lui Dumnezeu nu trebuie echivalatã cu modul
în care creºtinul Îl cunoaºte pe Dumnezeu, deoarece, în accepþiunea
lui Calvin, cunoaºterea lui Dumnezeu este întotdeauna una perso-
nalã, realizatã în cadrul unei relaþii bazate pe legãmânt, iar necreº-
tinii sunt lipsiþi de acest cadru. O asemenea relaþie devine realitate
numai prin mijlocirea Domnului nostru Isus Cristos. Dupã cum El
Însuºi a spus: „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la
Tatãl [cu alte cuvinte, nu poate sã-L cunoascã pe Dumnezeu ca Tatã
al sãu ceresc] decât prin Mine“ (Ioan 14:6).

Cunoaºterea lui Dumnezeu ca Dumnezeul nostru cu Care am
încheiat un legãmânt—Cel Care, deºi Creatorul nostru, ni S-a
dãruit pentru a fi întotdeauna pentru noi un Dumnezeu plin de
har—este fundamentalã în gândirea lui Calvin, deoarece tema este
esenþialã ºi în modul în care Scriptura prezintã cunoaºterea lui
Dumnezeu. „Religia“, a spus Luther, „este o problemã de pronume
personale“, adicã are de-a face cu mãsura în care eu Îl pot numi pe
Dumnezeu drept „Dumnezeul meu“, ºtiind cã El mi se adreseazã
prin cuvintele: „copilul Meu“. Calvin înþelege cã în ºi prin acea
relaþie cunoaºterea de Dumnezeu devine realitatea care transformã
viaþa umanã.

În al doilea rând, a-L cunoaºte pe Dumnezeu valoreazã mai mult
decât orice trãire realã sau închipuitã a prezenþei lui Dumnezeu.
Calvin, în acord cu învãþãtura Scripturii, poate sã exprime foarte
clar acest adevãr, deoarece, asemenea Bibliei, el este un produs al
unei epoci în care oamenii erau mai puþin absorbiþi de propria per-
soanã decât suntem noi astãzi, iar interesul lor era îndreptat mai
mult asupra realitãþilor pe care le trãiau, decât asupra experienþelor
ce decurgeau din ele. Consider cã este destul de dificil pentru noi,
oamenii moderni, sã înþelegem aceastã distincþie. Suntem preocu-
paþi în mod intens de noi înºine; concentrarea asupra umanului,
specificã culturii vestice, ne-a fãcut sã fim astfel. Interesul nostru se
îndreaptã asupra experienþelor în sine prin care trecem, înþelegând
prin acestea „sentimentele“ ºi „reacþiile“ pe care le avem „faþã de
ceva“, ca ºi cum aceste experienþe sunt tot ceea ce conteazã. Tindem
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sã tragem concluzia pripitã conform cãreia, cu cât este mai intensã
o anumitã experienþã, cu atât Dumnezeu este mai prezent în ea.
Însã, conform standardelor biblice, lucrurile nu stau deloc aºa.

Nici mãcar ceea ce numim drept experienþã a convertirii nu
poate fi consideratã ca fiind echivalentã cunoaºterii lui Dumnezeu,
deoarece Scriptura spune cã noi Îl cunoaºtem pe Dumnezeu prin
credinþã. Credinþa este o predispoziþie a inimii spre încredere, din
care decurg experienþe, însã credinþa este o relaþie de recunoaºtere,
convingere ºi încredere, fãrã a fi propriu-zis o experienþã. Sunt de
acord cã fãrã credinþã nu ar exista experienþe de convertire. Însã
credinþa este ceva ce se deosebeºte de orice experienþã. Credinþa
este o aplecare a inimii noastre spre Dumnezeu ºi spre Cristos, Care
ne cheamã, spunându-ne: „Veniþi ºi puneþi-vã încrederea pentru
viaþa veºnicã în Tatãl ºi în Fiul.“ Credinþa nu se concentreazã asupra
sentimentelor, ci are în vedere faptele; ea nu este preocupatã de
reacþiile din interiorul nostru, ci de realitãþile din afarã, de cuvintele
ºi faptele Dumnezeului Care este acolo, cãutându-ne, cunoscân-
du-ne ºi adresându-ni-se în mod personal, indiferent dacã aceasta
ne place sau nu. Existã aºa-zise experienþe cu Dumnezeu ºi conver-
tiri neautentice, care nu izvorãsc dintr-o credinþa realã. Nu trebuie
sã uitãm cã acestea nu sunt nicidecum exemple ale cunoaºterii lui
Dumnezeu.

În al treilea rând, în gândirea lui Calvin ºi conform învãþãturii
Scripturii, cunoaºterea lui Dumnezeu înseamnã mai mult decât a
cunoaºte despre Dumnezeu, deºi cunoaºterea despre Dumnezeu stã
la baza celei dintâi. Existã o diferenþã între cunoaºterea de tip
descriptiv, în care pur ºi simplu se dobândesc informaþii despre
ceva, ºi cunoaºterea prin relaþie, în care omul este în contact direct
cu acea realitate. Cunoaºterea lui Dumnezeu este relaþionalã, ceea
ce înseamnã cã ea este mai mult decât o cunoaºtere la nivel descrip-
tiv. Cu toate acestea, Calvin pune un foarte mare accent pe acest tip
de cunoaºtere, ºi anume pe ceea ce trebuie cunoscut despre
Dumnezeu. În capitolul întâi al primei ediþii a Învãþãturii Calvin
scria cã sunt patru lucruri care trebuie cunoscute despre
Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu este „nemãrginitã înþelep-
ciune, neprihãnire, bunãtate, milã, adevãr, putere ºi viaþã, astfel
încât nu existã nicio altã înþelepciune, neprihãnire, bunãtate, milã,
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adevãr, putere ºi viaþã, în afarã de El“. În al doilea rând, „toate
lucrurile, atât cele din cer, cât ºi cele de pe pãmânt, au fost create
pentru slava Lui“. În al treilea rând, „El este un judecãtor drept,
Care îi pedepseºte cu asprime pe cei care se abat de la legile Sale ºi
nu îndeplinesc în întregime voia Sa“. Iar în al patrulea rând, „El este
milã ºi blândeþe, primindu-i cu bunãvoinþã deopotrivã pe cei bogaþi
ºi pe cei sãraci care se refugiazã la adãpostul îndurãrii Lui ºi se
încredinþeazã pe ei înºiºi credincioºiei Sale“. Acestea sunt principiile
fundamentele pe care trebuie sã le cunoaºtem despre Dumnezeu,
dacã dorim ca, odatã, sã ajungem sã-L cunoaºtem. Calvin spune
însã cã a cunoaºte aceste lucruri ºi a le înþelege în mod clar nu
înseamnã a-L cunoaºte pe Dumnezeu; aceasta deoarece
cunoaºterea de Dumnezeu, cognitio Dei, este o cunoaºtere relaþio-
nalã, pe care o dobândim, aºa dupã cum am spus anterior, printr-o
relaþie ce presupune angajament, încredere ºi nãdejde—cu alte
cuvinte, credinþã.

Apoi, un al patrulea aspect este urmãtorul. Cunoaºterea de
Dumnezeu este, de fapt, mai mult decât a-L cunoaºte doar pe
Dumnezeu. Ea implicã ºi a ne cunoaºte pe noi înºine, înþelegând
faptul cã suntem creaturi aflate în nevoie ºi pãcãtoºi pierduþi; altfel
spus, aceasta înseamnã de fapt a-L cunoaºte pe Dumnezeu în
relaþionarea Sa mântuitoare la noi, în relaþia care exprimã îndurarea
pe care El o are faþã de noi, aflaþi în pãcãtoºenia noastrã, ºi
dragostea cu care ni Se dãruieºte, împãrtãºindu-ne totodatã din
darurile Sale menite sã contribuie la reînnoirea ºi îmbogãþirea noas-
trã. Cu alte cuvinte, cunoaºterea lui Dumnezeu are loc doar acolo
unde existã o cunoaºtere de noi înºine, a nevoii noastre, ºi o
acceptare plinã de recunoºtinþã a darurilor oferite de Dumnezeu
pentru împlinirea nevoii noastre. Calvin are dreptate! A-L cunoaºte
pe Dumnezeu ºi pe noi înºine—fãrã a despãrþi cele douã dimensi-
uni una de cealaltã —rezumã, într-adevãr, întreaga noastrã înþelep-
ciune. De fapt, nu putem începe sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
înainte de a cunoaºte darul plin de har al lui Dumnezeu, ºi anume
Mântuitorul Care ne-a fost trimis, în pofida slãbiciunii, a pãcatului
ºi a netrebniciei noastre. Cãci Dumnezeu nu este un obiect pasiv, pe
Care Îl putem analiza ºi examina când ºi dupã cum dorim; El este
un subiect activ, Care se raporteazã la noi în termenii Sãi, ºi nu dupã
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aºteptãrile noastre. Iar datoritã cerinþelor Sale trebuie sã devenim
realiºti cu privire la noi înºine ºi sã ne apropiem de El fiind conº-
tienþi de nevrednicia noastrã, asemenea unor suflete care se îneacã
ºi strigã dupã frânghia salvatoare. Numai acelora care se apropie de
El în acest mod Dumnezeu li se dãruie prin legãmânt ºi în mod
relaþional. Prin urmare, doar aceºtia ajung cu adevãrat sã-L
cunoascã pe Dumnezeu.

Aceasta ne aduce la punctul în care putem vorbi, într-o manierã
afirmativã, despre ceea ce înseamnã cunoaºterea lui Dumnezeu, ºi
putem afirma acum faptul cã, potrivit învãþãturii Scripturii, a-L
cunoaºte pe Dumnezeu prin credinþã cuprinde trei condiþii insepa-
rabile una de alta: înþelegerea a cine ºi ce este El; aplicarea la noi înºine
a ceea ce El ne oferã; ºi adorarea Lui, a Celui Ce este Dãtãtorul. Sã îi
îngãduim lui Calvin sã ne spunã aceste lucruri în propriile sale
cuvinte: „Cunoaºterea lui Dumnezeu, aºa cum eu o înþeleg, este
aceea prin care noi nu doar concepem existenþa unui Dumnezeu, ci
înþelegem deopotrivã care ne este statutul ºi ce datorãm gloriei Sale,
pe scurt, care este avantajul cunoaºterii Lui. Într-adevãr, nu vom
afirma cã, drept vorbind, Dumnezeu este cunoscut acolo unde nu
existã religie sau pietate.“ Calvin contureazã aici rãspunsul unei
adorãri în smerenie ºi al unei închinãri pe care o aduc împreunã
buzele, inima ºi viaþa celui credincios. Din nou, Calvin spune urmã-
toarele: „...suntem chemaþi la o cunoaºtere a lui Dumnezeu: nu la
acea cunoaºtere care, bazându-se pe speculaþii goale, nu face decât
sã o ºteargã repede din minte“ (I.v.9), cu alte cuvinte, o cunoaºtere
care nu se bazeazã pe un volum de noþiuni ºi speculaþii lipsite de
conþinut. Cunoaºterea lui Dumnezeu, afirmã el, nu este doar o
chestiune de idei, ci este o cunoaºtere care, dacã este înþeleasã
corect ºi este lãsatã sã se înrãdãcineze adânc în inimile noastre, va fi
„sãnãtoasã“ ºi „roditoare“. Prin „sãnãtoasã“, el înþelege calitatea de
a fi puternic înrãdãcinatã ºi fixatã; iar prin „roditoare“, Calvin se
referã la acea cunoaºtere care „produce schimbarea vieþii“. Astfel,
adevãrata cunoaºtere a lui Dumnezeu aduce rodul asemãnãrii cu
Cristos. Într-o altã parte a scrierii, Calvin afirmã: „...cunoaºterea lui
Dumnezeu [...] nu constã dintr-o speculaþie rece, ci include în ea
cinstirea Lui“ (Învãþãtura, I.xii.1).
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Cum Îl cunoaºtem pe Dumnezeu?
Prin urmare, aceasta este înþelegerea pe care Calvin o are cu privire
la cunoaºterea lui Dumnezeu ºi—un fapt de care sunt la fel de con-
vins ca ºi el—ea este aceeaºi cu învãþãtura Scripturii. Dar cum se
realizeazã cunoaºterea lui Dumnezeu? Care sunt mijloacele prin
care Îl cunoaºtem pe Dumnezeu în mod personal? Formularea
creºtinã uzualã este cã actul cunoaºterii lui Dumnezeu se înte-
meiazã pe revelaþia specialã a lui Dumnezeu cu privire la Sine, re-
velaþie plinã de har ºi mântuitoare pe care El ne-a dãruit-o; cu alte
cuvinte, cunoaºterea noastrã de Dumnezeu ºi revelarea Sa înspre
noi sunt corelate, prima derivând din cea de-a doua. Aceastã formu-
lare este corectã. Totuºi uneori îmi dau seama cã mi-aº dori sã ne
deprindem a înlocui acel cuvânt, revelaþie, cu un altul, care cred cã,
în contextul ºi în dezbaterea modernã, ar avea o mai mare forþã de
expresie. În loc de „revelaþie“, aº prefera folosirea cuvântului
„comunicare“. Cuvântul revelaþie sugereazã minþilor moderne puþin
mai mult decât o prezentare sau o expunere generalã a ceva. Cred
cã este foarte important ca, atunci când ne gândim la revelaþia lui
Dumnezeu, sã avem întotdeauna în vedere natura acesteia de
comunicare personalã pe care Creatorul o adreseazã fiinþelor pe
care El le-a creat.

Ideea de comunicare sugereazã existenþa unei persoane care ne
abordeazã, se apropie de noi, ne vorbeºte despre sine, ne
împãrtãºeºte gândurile sale, ne dãruieºte ceea ce are, ne descoperã
ceea ce cunoaºte, solicitând atenþia noastrã ºi cãutând sã afle
rãspunsul nostru la ceea ce acea persoanã ne transmite. Aceasta este
înþelegerea adevãratã a conceptului de revelaþie divinã, înþelegere
pe care trebuie sã o avem întotdeauna foarte clar întipãritã în minte.

Totuºi, în acest punct, existã o anumitã problemã, pe care am
amintit-o deja. Dumnezeu a creat rasa umanã pentru a putea
comunica El Însuºi cu ea ºi pentru a o atrage într-o comuniune de
dragoste cu El. Acesta a fost scopul Lui dintotdeauna. Însã noi
ne-am îndepãrtat de Dumnezeu; în istoria omului a pãtruns pãca-
tul, iar natura noastrã a devenit distorsionatã. Rasa umanã este
acum în mod radical împotriva lui Dumnezeu, în toate atitudinile ei
fundamentale ºi nu mai este interesatã de pãrtãºia cu El. Nu mai
existã în natura noastrã dorinþa de a-L iubi pe Dumnezeu ºi de a-I
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rãspunde, prin orice fel de închinare. Am putea spune cã ne-am
întors cu spatele la Dumnezeu. Acum, ca o consecinþã a Cãderii,
omul repetã mereu ceea ce Adam ºi Eva au fãcut, dupã cum reiese
din Genesa 3: ne ascundem de Dumnezeu, pentru a evita sã dãm
socotealã de vinovãþia noastrã ºi pentru a deveni independenþi faþã
de El prin modul în care trãim.

Ne privim pe noi înºine ca ºi cum noi am fi Dumnezeu. Trãim
pentru noi înºine; ne slujim pe noi înºine; cãutãm sã supunem totul
propriilor noastre dorinþe. Însã, procedând astfel, luptãm împotriva
lui Dumnezeu—a Celui Care este adevãratul Dumnezeu. Îi spunem
„nu“. Îl scoatem din centrul vieþii noastre înspre periferia ei. Îl
þinem în ºah, pentru cã este în natura noastrã sã procedãm astfel.
Drept urmare, în contextul stãrii noastre de pãcat, comunicarea lui
Dumnezeu cu noi trebuie sã depãºeascã simpla prezentare în care
El expune minþii noastre adevãrul; ea trebuie sã lucreze la inima
omului ºi sã transforme natura umanã cãzutã.

Sã aprofundãm puþin cele spuse. Dupã cum deja am început sã
observãm, Calvin afirmã cã în ordinea creatã din jurul nostru existã
o comunicare universalã a lui Dumnezeu cu privire la Sine, o activi-
tate divinã care este numitã de obicei „revelaþie generalã“. Existã
totodatã revelaþie—altfel spus, o comunicare din partea lui
Dumnezeu—ºi în propria noastrã naturã, în conºtientizarea impre-
sionantei noastre complexitãþi structurale, precum ºi în modul în
care lucreazã conºtiinþa noastrã. O anumitã percepþie a realitãþii lui
Dumnezeu ºi a cerinþelor Sale ajunge la noi în acelaºi mod în care
devenim conºtienþi de prezenþa luminii. Este o percepþie imediatã,
pãtrunzãtoare, inevitabilã, de netãgãduit.

Calvin susþine acest lucru cu fermitate. „[Dumnezeu] S-a revelat
pe Sine ºi Se aratã în fiecare zi prin întreaga mãiestrie cu care este
conceput Universul. În consecinþã, oamenii nu pot sã-ºi deschidã
ochii fãrã a fi obligaþi sã-L vadã.“ El continuã: „...ordonarea [univer-
sului] fãcutã cu dibãcie reprezintã pentru noi un fel de oglindã în
care Îl putem contempla pe Dumnezeu, Care altfel este invizibil.“
Apoi: „Lumea este creatã pentru a manifesta slava lui Dumnezeu.“
„Universul... a fost conceput ca spectacol al gloriei lui Dumnezeu.“
Din nou, acelaºi adevãr: „Domnul Se prezintã pe Sine ºi Împãrãþia
Lui eternã prin oglinda lucrãrilor Sale.“ ªi iarãºi: „...în ce priveºte
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structura ºi ordinea cea mai frumoasã a Universului, [...] atunci
când ne ridicãm ochii spre cer... ne aducem aminte de chipul
Creatorului“ (Învãþãtura, I.v.1-11).

Înþelegerea existenþei Creatorului se rãsfrânge apoi asupra tutu-
ror relaþiilor pe care le avem cu creaturile Sale, asupra întregii
cunoaºteri cu privire la noi înºine ºi cu privire la propria noastrã
identitate, determinând modul în care suntem judecaþi de conºti-
inþa noastrã ºi fãcând sã se nascã multe din gândurile inimii. Însã
umanitatea preferã sã ignore sau sã nege aceastã percepþie, iar dacã
nu o poate nega în mod direct, o va distorsiona ºi o va preschimba
în întuneric ºi superstiþie. Astfel, cu întreaga ei înþelepciune plãs-
muitã ºi cu toate teologiile complexe pe care ºi le-a fãurit, lumea nu
Îl cunoaºte pe Dumnezeu, chiar dacã aceastã comunicare generalã
a lui Dumnezeu, prin naturã ºi prin experienþa interioarã, este o
realitate pentru fiecare om. Calvin susþine acest lucru plasându-se
în continuitatea gândirii lui Pavel (vezi Rom. 1:18-23, 32; 2:12-16; 1
Cor. 1:21). Prin urmare, pentru ca Dumnezeu sã fie recunoscut, aºa
cum ar trebui sã fie, pentru a-I aduce închinarea ºi a-I acorda
încrederea care I se cuvin, nu este îndeajuns ca El sã ne comunice
adevãrul Sãu; El trebuie sã ne dea ºi ochi ca sã-L vedem, urechi sã-
L auzim ºi inimi sã-L primim. ªi acesta este, de fapt, însuºi planul
Sãu.

Cunoaºterea lui Dumnezeu prin har
Ceea ce a fãcut Dumnezeu a fost sã adauge la aceastã comunicare
generalã despre Sine, în ordinea naturalã, o revelaþie specialã cu
privire la Sine prin har. În acest proces trebuie observate trei stadii.
Primul stadiu a fost realizarea rãscumpãrãrii în istorie. Prin inter-
mediul cuvintelor Sale ºi a faptelor sãvârºite, Dumnezeu S-a fãcut
cunoscut pe scena istoriei în actele sale salvifice. Rostirea divinã a
avut un rol fundamental, pentru cã înainte de toate Dumnezeu
declara ce avea de gând sã facã; apoi, dupã ce comunica planul Sãu,
acþiona, împlinind ºi fãptuind ceea ce spusese. Aºa s-a întâmplat în
contextul Exodului, când a salvat poporul Israel din captivitatea
egipteanã. El a procedat la fel ºi atunci când, la împlinirea vremii,
L-a trimis pe singurul Sãu Fiu, nãscut dintr-o femeie, sã-i rãscum-
pere pe cei care erau sub Lege, cu alte cuvinte pe noi, cei pãcãtoºi,
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astfel încât sã putem primi darul înfierii ºi sã devenim copii în
familia Sa.

Al doilea stadiu a constat în consemnarea revelaþiei în scris.
Aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu de a inspira scrierea Sfintei
Scripturi. Dumnezeu a fãcut sã fie scrise mãrturii ce interpretau
ceea ce fusese spus sau fãptuit, aºa încât toate generaþiile sã poatã
cunoaºte despre revelaþia Sa rãscumpãrãtoare în istorie. Mãrturia
scrisã astfel formatã este Biblia noastrã, în centrul cãreia este Isus
Cristos, Rãscumpãrãtorul.

Al treilea stadiu în procesul revelaþional este asigurarea accep-
tãrii de cãtre persoane individuale a adevãrului rãscumpãrãrii prezen-
tate în Scripturã, o acceptare ce devine realitate prin lucrarea
Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu adresat lumii este mesajul
noii vieþi în Cristos. Duhul Sfânt ne deschide inimile, pentru ca ele
sã poatã fi pãtrunse de acest cuvânt, ºi le reînnoieºte, aºa încât sã
ne putem schimba în mod radical direcþia vieþii ºi sã ne îndreptãm
din nou privirile spre Dumnezeu. Astfel, devenim fãpturi noi în
Cristos.

Atunci când Noul Testament vorbeºte despre Dumnezeul Care
Se descoperã fiinþelor umane, se are în vedere acest al treilea stadiu
al comunicãrii divine. Când Isus a afirmat: „… nimeni nu cunoaºte
deplin pe Tatãl, afarã de Fiul, ºi acela cãruia vrea Fiul sã i-L
descopere“ (Mt. 11:27), el avea în vedere impactul revelator al
învãþãturii Sale prin Duhul Sfânt. Iar atunci când El i-a spus lui
Petru: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; pentru cã nu carnea ºi
sângele [nu un om] þi-au descoperit lucrul acesta [faptul cã Eu sunt
Cristosul lui Dumnezeu], ci Tatãl meu care este în ceruri“
(Mt. 16:17), probabil El lãsa sã se înþeleagã cã Simon fusese iluminat
sã priceapã înþelesul lucrurilor pe care le auzise de la Isus ºi pe care
le vãzuse îndeplinite de El în lunile precedente.

Pavel conferã cuvântului a descoperi aceeaºi semnificaþie, atunci
când spune în Epistola cãtre Galateni cã Dumnezeu „a gãsit cu cale
sã descopere în mine pe Fiul Sãu“ (Gal. 1:15-16). Expresia din limba
greacã tradusã „în mine“ semnificã faptul cã revelaþia a avut loc
într-un mod care a convins inima lui Pavel. Pavel ºi-a pierdut vede-
rea fizicã pentru câteva zile, dar ºi-a câºtigat vederea spiritualã pen-
tru totdeauna. Adevãrul despre Isus, Mântuitorul ºi Domnul
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înãlþat, îi fusese prezentat ºi înainte, însã el fusese orb faþã de acest
adevãr; acum însã, ochii inimii sale au fost deschiºi ºi a vãzut. Acelaºi
gând este exprimat de Pavel într-un alt mod în textul din 2 Corinteni
4:6: „Cãci Dumnezeu, care a zis: «Sã lumineze lumina din întune-
ric», ne-a luminat inimile, pentru ca sã facem sã strãluceascã lumina
cunoºtinþei slavei lui Dumnezeu pe faþa lui Isus Cristos.“

Adesea, celui de-al treilea stadiu al lucrãrii revelatoare a lui
Dumnezeu îi este dat numele de iluminare. Apostolul Ioan descrie,
într-un text pe care l-am citat anterior, semnificaþia acestei ilu-
minãri: „…Fiul lui Dumnezeu (…) ne-a dat pricepere sã cunoaºtem
pe Cel ce este adevãrat“ (1 Ioan 5:20).

Observaþi acum cã faza a doua a procesului, ºi anume inspirarea
Bibliei, este absolut crucialã? Calvin a folosit adesea cu privire la
Biblie expresia „cuvintele lui Dumnezeu“, aflatã în Romani 3:2 ºi
redatã în versiunea NIV prin „însãºi cuvintele lui Dumnezeu“.
Calvin a apelat la construcþia respectivã în repetate rânduri pentru
a exprima ideea cã ceea ce avem în Scripturã este propria mãrturie
a lui Dumnezeu despre lucrarea Sa de mântuire. În gândirea lui
Calvin Biblia are, prin Duhul, o funcþie dublã în relaþie cu noi, pãcã-
toºii orbiþi de pãcat. Ea îndeplineºte atât un rol de profesor, învãþân-
du-ne adevãrul, devenind norma pentru învãþãtura pe care o dãm
ºi pentru vorbirea noastrã, cât ºi unul de ochelari, fãcându-ne în
stare sã-L vedem pe Dumnezeu în mod clar.

Imaginea folositã de Calvin este foarte relevantã pentru mine,
deoarece sunt miop. Dacã îmi dau jos ochelarii, nu mai pot vedea
nimic sau pe nimeni în mod clar. Pot întrezãri doar o mulþime de
pete. Calvin, care la rândul lui era miop, spune, de fapt, cã, fãrã
Scripturã, omul natural nu are decât o percepþie vagã a existenþei a
ceva sau a cuiva divin; el nu ºtie ce reprezintã acel ceva sau cineva.
Însã, continuã Calvin, atunci când o persoanã ce suferã de miopie îºi
pune ochelarii, ea vede clar ceea ce înainte nu era decât o patã
difuzã. În mod asemãnãtor, când începem sã studiem Scripturile,
începem sã Îl vedem clar pe Acela cu privire la Care aveam înainte
doar o cunoaºtere neclarã. Scripturile ne slujesc drept ochelari, rea-
lizând pentru noi ºi în noi focalizarea perceperii pe care o avem
despre Dumnezeu, arãtându-ne în mod exact cine ºi ce este acest
Dumnezeu.
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Astfel, Calvin se opune oricãrei forme de teologie care încearcã
sã-ºi construiascã demersul ruptã de conþinutul Scripturilor. El
denunþã o astfel de teologie, calificând-o drept speculaþie pãgânã ºi
ne cheamã la acea smerenie care îºi recunoaºte nevoia ºi este gata sã
se lase învãþatã din Cuvântul scris. Din nefericire, o mare parte din
teologia contemporanã este speculativã, în sensul pe care el l-a
dezaprobat. O asemenea teologie trateazã Scripturile cu un aer de
superioritate; se aºazã deasupra lor, le depãºeºte ºi se îndepãrteazã
tot mai mult de ele. Însã indiferent cât ar fi de eruditã, spune
Calvin, ea nu are nicio valoare. Personal, ca unul care datoritã pro-
fesiei sunt determinat sã petrec o mare parte din timp citind texte
teologice de o asemenea facturã, nu pot decât sã confirm aceastã
opinie. Orice teologie care se îndepãrteazã de Scripturã este funda-
mental ratatã, iar una din nenorocirile Bisericii contemporane este
aceea cã la ora actualã, o mare parte din literatura, propovãduirea ºi
gândirea ei conþin atât de mult gunoi.

Ca ºi în zilele lui Calvin, ceea ce este nevoie acum este acea
smerenie care se apleacã în faþa Sfintelor Scripturi ºi le acceptã ca
învãþãturi date de Dumnezeu. În Scripturi, Dumnezeu este Cel Care
predicã, vorbeºte, comunicã, dã învãþãturã; ele ni-L prezintã pe
Dumnezeul Care ne oferã modul corect de a gândi ºi de a vorbi
despre El. Prin Scripturi, Dumnezeu ni se descoperã pe Sine; El ne
comunicã cine este El ºi ce a fãcut, astfel încât, prin rãspunsul cre-
dinþei, sã Îl putem cunoaºte cu adevãrat ºi sã ne trãim vieþile în
pãrtãºie cu El. Se spune adesea cã interpretarea Scripturii reprezin-
tã o problemã; însã aceia care considerã Biblia pe care o citesc drept
învãþãtura lui Dumnezeu, datã sub forma ºi prin intermediul
învãþãturii umane, vor descoperi cã întotdeauna mesajul ei va ieºi la
ivealã cu claritate—fiind adesea mai mult clar decât confortabil.
Astfel, întrebarea care se ridicã nu este dacã înþelegem, ci dacã vom
crede ºi vom asculta acel mesaj.

John Wesley, fondatorul metodismului, a formulat aceasta în
felul urmãtor: „Sunt creaþia unei zile… plutind ameninþãtor dea-
supra marelui abis; pânã când… cad în eternitatea neschimbãtoare!
Vreau sã cunosc un lucru, drumul spre cer… Dumnezeu Însuºi…
l-a scris într-o carte. O, daþi-mi acea carte! Cu orice preþ, daþi-mi
cartea lui Dumnezeu! O am. Existã aici destulã cunoaºtere pentru
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mine… stau singur: numai Dumnezeu este aici. În prezenþa Lui…
citesc cartea Sa… ca sã gãsesc drumul spre rai… Îmi înalþ inima spre
Tatãl luminilor: «Doamne… îngãduie-mi sã-Þi cunosc voia».“ Vã
identificaþi cu aceste cuvinte? Aveþi aceeaºi atitudine faþã de Biblie
ca ºi John Wesley, considerând-o drept darul suprem al harului lui
Dumnezeu? Pentru ca lumea sã ajungã sã-L cunoascã pe
Dumnezeu, ea trebuie sã aibã acest Cuvânt. Aºadar, mulþumiþi-I lui
Dumnezeu pentru el, preþuiþi-l ºi apreciaþi-l.

La încoronarea suveranului Angliei, moderatorul Bisericii Scoþiei
îi înmâneazã acestuia o Biblie, pe care o descrie—ºi vom cita cu
exactitate cuvintele sale—drept „cel mai valoros lucru pe care
lumea aceasta îl poate dobândi. Aici se aflã înþelepciune“, continuã
el; „aceasta este Legea regalã; acestea sunt cuvintele vii ale lui
Dumnezeu“. Afirmaþia anterioarã este întru totul adevãratã, aºa
încât putem spune cã Scripturile ºi Cristos, ca douã daruri îngemã-
nate, sunt împreunã expresii ale harului lui Dumnezeu. De aici
începe adevãrata teologie, de la recunoaºterea acestui adevãr ºi de
la supunerea de bunã voie faþã de învãþãtura Scripturii, din care
aflãm despre Mântuitorul nostru ºi despre calea vieþii veºnice.
Cunoaºterea autenticã despre Dumnezeu începe de aici, iar în
urmãtoarele capitole vom detalia câteva din adevãrurile Sale, aºa
cum ni le prezintã Biblia.

*Pentru citatele din Jean Calvin, Institutio christianae religionis, s-a
folosit traducerea în limba românã publicatã sub titlul Învãþãtura
religiei creºtine—Institutio christianae religionis (Editura Cartea
Creºtinã, Oradea, 2003, n.ed.).
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