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Emil Brunner a fost unul dintre cei mai renumiţi teologi 

protestanţi ai secolului al XX-lea care a reinterpretat teologia 
pentru gândirea omului modern. Alături de Karl Barth, el a luptat 
cu mult zel pentru diminuarea şi eventual pentru stoparea 
teologiei liberale, colaborând la publicaţia teologică Zwischen den 
Zeiten. Deşi Brunner n-a fost aşa popular precum Barth, totuşi 
operele sale sunt mai bine cunoscute decât cele ale lui Barth. 
Probabil acest lucru se explică prin faptul că stilul lui este mai clar 
şi vederile sale sunt mai moderate. Mai târziu, controversa dintre 
cei doi s-a conturat pe baza subiectului revelaţiei naturale, aceasta 
fiind una dintre cele mai faimoase dispute teologice ale sec. al  
XX-lea. 
 

Scurtă informare biografică despre Emil Brunner 
  

Pentru cunoaşterea biografiei marelui teolog, un rol 
important îl au cele două schiţe autobiografice care au rămas de la 
el: O autobiografie spirituală şi Autobiografie intelectuală 

Emil Brunner s-a născut în 23 dec. 1889 la Winterthur, 
lângă Zurich. Fiind sârguincios şi posedând o minte sclipitoare, a 
absolvit gimnaziul în 1908, iar în 1913 şi-a luat doctoratul în 
teologie la Zurich. Încă din tinereţe a dovedit înclinaţie spre 
activitatea didactică şi misionară, astfel că între 1913 – 1914 predă 
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cursuri de teologie la Leeds. Datorită izbucnirii Primului război 
mondial revine în Elveţia si se înrolează în armată. 

Simţindu-se atras de slujirea eclezială, începe activitatea de 
pastor în satul Obstalden din cantonul Glarus în anul 1916. Un an 
mai târziu, pleacă la New York pentru studii la Union Theological 
Seminary, de unde revine în Elveţia în anul 1920. În anul 1917 s-a 
căsătorit cu Margrit Lauterburg, cu care a avut patru copii. 

Cea mai mare parte a vieţii sale, între anii 1924 – 1955, a 
ocupat catedra de Teologie Sistematică şi Practică la Universitatea 
din Zurich. În acest timp a ţinut prelegeri în mai multe ţări din 
Europa; a fost profesor vizitator la Samuel Theological Princeton 
din America între anii 1938 - 1939. 

A avut un rol deosebit de important în fondarea 
Universităţii Creştine Internaţionale din Tokyo între anii 1953 -
1955. 

În 1955, pe drumul de întoarcere de la Tokyo, a suferit o 
hemoragie cerebrală care a dus la imposibilitatea lui Brunner de a 
mai putea vorbi. 

A murit în 6 aprilie 1966, când s-a dus pentru întâlnirea 
divină şi finală cu Domnul . 
 

Influenţe exercitate asupra lui Emil Brunner  
 

În perioada de formare a lui Brunner ca teolog, doi oameni 
de marcă au exercitat o influenţă importantă asupra lui: pastorul 
din Zurich, Hermann Kutter (1863 – 1931) şi Leonhard Ragaz 
(1868 – 1945) profesorul lui Brunner din Zurich. Brunner i-a 
studiat cu pasiune pe teologii reformatori din sec. al XVI-lea, în 
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special pe J. Calvin şi pe U. Zwingli, acest lucru răzbate în special 
din prezentarea doctrinei sale în cele 3 volume Dogmatics.1  

De asemenea, şi Ferdinand Ebner (1882 – 1931) şi Martin 
Buber (1878–1964) l-au influenţat în dezvoltarea conceptului de 
întâlnire divină. Această întâlnire directă eu–Tu, în care eu reprezintă 
elementul uman iar Tu fiinţa divină, este crucială în înţelegerea 
adevărului divin. În antropologia dezvoltată de Brunner, omul este 
responsabil de modul în care răspunde revelaţiei divine, iar în 
afara acestei revelaţii nu se poate face teologie. În expresia 
caracteristică lui Brunner, adevărul ca cel ce întâmpină (truth as 
encounter - engl.) el arată că nu putem cunoaşte Evanghelia fără o 
implicare personală, fără o întâlnire directă cu Dumnezeu. Se 
poate distinge în teologia lui Brunner şi influenţa gândirii 
existenţiale a lui Soren Kierkegaard. 

Ca teolog misionar, Brunner a călătorit deseori în America, 
precum şi în Anglia, Ungaria, Finlanda, Olanda, Suedia  sau 
Japonia cu scopul bine definit de a sprijini activitatea teologică. El 
a fost neobosit şi foarte activ în promovarea gândirii teologice, 
crezând, pe bună dreptate, că o teologie bine articulată va avea şi o 
puternică influenţă socială.  

Contactele pe care le-a susţinut cu Mişcarea Grupului 
Oxford (Oxford Group Movement), începând cu anul 1931, l-au 
ajutat să înţeleagă rolul social al bisericii şi să militeze pentru 
implicarea laicilor în slujirea bisericească. De asemenea, s-a 
alăturat pastorilor care au devenit adepţii mişcării socialiste de la 
                                                 
1 Primul dintre cele 3 volume de Dogmatică, în care Brunner îşi prezintă 
teologia sa, a apărut în anul 1946 sub titlul Doctrina creştină despre Dumnezeu. Al 
doilea volum, apărut în 1950 purta titlul Doctrina creştină despre Creaţie şi 
Răscumpărare, iar volumul al treilea, sub titlul Doctrina creştină despre credinţă şi 
consumarea tuturor lucrurilor, a apărut în 1960. Dogmatics reprezintă capodopera 
teologică a lui Brunner folosită ca manual în unele şcoli teologice, şi una dintre 
lucrările de referinţă în lumea teologică a secolului al XX-lea. 
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mijlocul sec. al XX-lea., a dat creştinismului o interpretare socială 
şi a militat pentru reformă politică în numele maselor din 
industrie. A fost teologul care a simţit responsabilitate pentru etica 
socială, iar dezvoltarea perspectivei sale asupra eticii creştine a fost 
prezentată în lucrarea Imperativul Divin. În abordarea lui Brunner, 
baza comunităţii nu o reprezintă nici simpatia şi nici raţiunea, o 
reprezintă termenul nou testamental de dragoste2. 

Emil Brunner a participat la discuţii ecumenice încă din 
1937 la Conferinţa Mondială a Bisericilor din Oxford, care a 
însemnat pregătirea finală pentru  Consiliul Mondial al Bisericilor 
din 19483. Brunner a scris diverse lucrări pe această temă a 
ecumenismului, reprezentative pentru acest subiect fiind Speranţa 
eternă şi greşita înţelegere a Bisericii. În cele din urmă, Brunner s-a 
retras din Consiliul Mondial pentru că viziunea lui despre biserica 
definită prin părtăşie, şi nu prin structură, era mult diferită de 
modul în care Biserica era privită de acest for ecumenic 
internaţional. Cu toate acestea, rolul şi locul lui în activitatea 
ecumenică a lui Brunner a rămas unul foarte important. 
 

Conceptul de revelaţie şi cel de corespondenţă 
divină în teologia lui Brunner 
 

Lumea teologică a cunoscut mari gânditori creştini care au 
„personalizat teologia”, în sensul că au accentuat un anumit aspect 

                                                 
2 Emil Brunner, Man in Revolt, Philadelphia, The Westminster Press, 1939, 
p.290. În această lucrare se vede limpede distanţarea lui Barth de optimismul 
teologiei liberale. Antropologia sa departe de a fi fatalistă sau pesimistă poate 
fi cel mai bine catalogată drept antropologie biblică, deoarece el a fost 
consecvent şi fidel interpretării teologice abordate de reformatorii sec. al XVI-
lea. 
3 J. Edward Humphrey, Emil Brunner, Hendrickson Publishers, Makers of the 
Modern Theological Mind, 1976, p. 30. 
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teologic sau au abordat teologia într-o manieră proprie. De 
exemplu, Martin Luther a accentuat doctrina justificării prin 
credinţă până acolo că ruptura de Biserica Catolică a devenit 
inevitabilă. Friedrich Schleiermacher a rămas cunoscut ca teologul 
care a dezvoltat conceptul de absolută dependenţă de Dumnezeu. 
Karl Barth a vorbit şi a scris despre Dumnezeul totaliter aliter, care 
în acelaşi timp este şi un Deus absconditus. Aceasta înseamnă că El 
poate fi cunoscut numai dacă doreşte să se facă de cunoscut. 

Aproape întreaga teologie a lui Emil Brunner se poate 
interpreta prin întâlnirea personală (personal encounter - engl.) prin 
revelaţie a credinciosului cu Dumnezeu. Revelaţia în definiţia dată 
de Brunner este manifestarea de Sine a lui Dumnezeu în cadrul istoriei. 
Cunoaşterea adevărului nu se bazează pe raţiune, oricât ar fi 
aceasta de pătrunzătoare, ci are loc totdeauna în momentul în care 
revelaţia şi raţiunea se suprapun4. Revelaţia nu este o idee 
abstractă, ci se bazează pe evenimentul istoric al întrupării lui Iisus 
Hristos. Culmea revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu este în 
persoana, viaţa, patimile, moartea şi învierea lui Iisus Hristos. 
Această revelaţie a fost transmisă mai departe de Apostoli, 
comunităţii de credincioşi prin Duhul Sfânt, iar apoi a fost fixată 
sub forma Sfintelor Scripturi. Omul este răspunzător faţă de 
Dumnezeu tocmai datorită acestei revelaţii pentru că nu există nici 
o existenţă omenească fără o relaţie cu Dumnezeu.5 În actul 
revelaţiei nu Se descoperă numai Dumnezeu, ci este descoperit şi 
omul aşa cum este el în realitate. A fi fără revelaţie înseamnă a 
rămâne sub mânia lui Dumnezeu, a sta în întuneric. 

Emil Brunner consideră că în om a mai rămas un punct de 
contact cu Dumnezeu, prin care omul Îl poate cunoaşte într-o 

                                                 
4 Brunner a scris trei cărţi care dezvoltă acest subiect: Truth as Encounter, 
Revelation and the Reason şi The Christian Doctrine of God. 
5 Emil Brunner, Epistola către romani, Paris, Editura Lumina Lumii, 1992, p. 28. 
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măsură pe Creator. La acest concept de revelaţie naturală Barth a 
răspuns cu lucrarea Nein, în care a negat cu vehemenţă că în om ar 
putea exista un astfel de punct de contact. Brunner a recunoscut 
că sunt două aspecte asupra cărora nu poate cădea de acord cu 
Barth: (1) că Dumnezeu continuă să se descopere prin natură şi 
(2) că omul creat după chipul lui Dumnezeu posedă raţiune să 
poată pricepe Cuvântul divin, să-l audă şi să-l înţeleagă6. Dar cu 
cât suntem mai preocupaţi cu cunoaşterea Fiinţei divine şi a voii 
divine, cu atât este şi raţiunea mai puţin competentă7. Brunner 
face distincţie între revelaţia prin natură şi cunoaşterea lui 
Dumnezeu: revelaţia în natură nu a fost distrusă de păcat, pe când 
cunoaşterea lui Dumnezeu, cerută de El, a fost împiedicată de 
păcat. Chiar şi în urma căderii, omul mai poartă în el chipul lui 
Dumnezeu. Deşi omul este corupt, totuşi posedă raţiune,  
Împărăţia lui Dumnezeu nu se clădeşte altfel decât cu ajutorul 
omului prin învăţare, predicare, lucrare pastorală şi prin 
administrarea sacramentelor.8 Cărţile de teologie sunt concepute 
printr-un efort al raţiunii puse în slujba Evangheliei.  

Când scrie despre punctul de contact, Emil Brunner prezintă 
secvenţial modul în care Evanghelia străpunge inima omului 
creând o convingere lăuntrică despre realităţile spirituale: mai întâi, 
omul păcătos aude Cuvântul proclamat al Evangheliei, apoi îl 
înţelege prin raţiune şi în cele din urmă ajunge la cunoaşterea 
responsabilităţii personale. Astfel, un necredincios este 
transformat într-un credincios prin actul mental al înţelegerii 
raţionale. Datoria predicatorului este să caute un astfel de punct 
de contact unde ascultătorul să poată fi „întâlnit”, adică să înceapă 
prin conştiinţa sa să se simtă responsabil. Această responsabilitate 

                                                 
6 Emil Brunner, Man in Revolt, p. 527. 
7 Ibidem, p. 529. 
8 Ibidem, p. 534. 
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a omului este derivată din Cuvântul lui Dumnezeu, când omul se 
întoarce de la păcat la credinţă , de la apostazie la Dumnezeu 
devine o creatură nouă, aşa cum a fost destinat să fie iniţial.  

În revelaţie, în sens biblic, nu este numai o destăinuire a lui 
Dumnezeu, ci are loc şi o destăinuire a omului în corupţia şi în 
starea în care se află. Privitor la fiinţa lui Dumnezeu, Acesta este 
mister absolut până când alege să se facă de cunoscut, pentru că 
El nu este un obiect, ci El este Subiect absolut. Cu toate acestea 
Biblia nu spune despre Dumnezeu cum este în Sine, şi nici despre 
om cum este în sine, ci totdeauna despre cei doi în relaţia lor. Aici 
întâlnim adevărul ca cel ce iese în întâmpinare (truth as encounter – 
engl.). Acesta este miezul şi specificul teologiei lui Brunner. În 
această întâlnire are loc corespondenţa personală: Dumnezeu Se 
comunică pe Sine în dragoste, iar omul devine simţitor şi sensibil; 
Dumnezeu stăpâneşte şi este Dumnezeul omului, iar omul este 
supus, ascultător şi devine omul lui Dumnezeu; atunci omul nu 
cunoaşte doar adevărul, ci pur şi simplu omul se află în adevăr. În 
această situaţie are loc o comunicare deplină: Dumnezeu se 
comunică pe sine omului, iar omul se adresează personal lui 
Dumnezeu în forma confesiunii şi a rugăciunii, are loc întâlnirea 
personală eu – Tu. Din acel moment, Logosul nu mai este doar un 
Cuvânt despre viaţă, ci devine Cuvântul Vieţii (I Ioan 1:1), descris ca 
Pâinea Vieţii (Ioan 6:48), Lumina Lumii (Ioan 8:12), Emanuel, 
manifestarea de Sine a lui Dumnezeu.9 Această acţiune de 
revelaţie a lui Dumnezeu este obiectivă prin evenimentul istoric al 
întrupării Fiului lui Dumnezeu şi subiectivă prin lucrarea Duhului 
Sfânt în inima credinciosului10. Prin acesta se vede în mod clar că 
Dumnezeu este pentru noi , nu împotriva noastră. Aici vede 

                                                 
9 Emil Brunner, Dogmatics, vol. 1, James Clarke & Co. Cambridge, ediţia I în 
1949, retipărit în 2002, p.  25. 
10 Ibidem, p. 29. 
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Brunner izbăvirea împotriva căreia nimic nu se poate ridica11. 
Opusul acestei întâlniri personale în ceea ce el numeşte credo – 
credo, adică o credinţă într-un crez creştin sau într-o mărturisire 
confesională unde nu apare forma personală Tu pentru 
Dumnezeu, ci o formă impersonală (it – lb. eng.) o formă de 
reflecţie. 

Astfel că revelaţia divină şi conceptul de corespondenţă personală 
devin adevărate chei teologice pentru înţelegerea gândirii lui Emil 
Brunner. Prin această prismă, doctrina despre Sfânta Treime nu este 
destinată pentru a lansa speculaţii despre Dumnezeu, cum este El 
în Sine, ci vorbeşte despre Dumnezeu care Se descoperă pe Sine 
în revelaţia istorică; ideea de Imago Dei nu are drept scop 
încercarea de a ne imagina cum a fost omul la Creaţie, ci 
reprezintă întâlnirea personală eu–Tu, întâlnirea dintre om şi 
Dumnezeu, o întâlnire care aduce responsabilităţi omului.  

Hristologia are de-a face, nu atât de mult cu secretul 
persoanei Sale (Brunner afirmă că lucrul acesta a scăpat teologiei 
patristice), ci cu misterul lucrării Lui. Despre Hristos nu se 
vorbeşte niciodată în Scripturi separat de răspunsul credinţei, 
astfel că rolul Lui este să stimuleze credinţa în inimile oamenilor. 
Brunner respinge conceptul de „Isus al istoriei,” promovat de 
teologii liberali, spunând că aşa numitul „Isus al istoriei”este 
imaginea văzută de cei care sunt orbi în a-L vedea pe Hristos.12 La 
întrebarea: „De ce crezi că Isus este Hristosul?” Brunner răspunde 
simplu: „Pentru că Isus mă confruntă cu Hristosul atunci când mă 
întâlneşte în istoria Evangheliei şi în mărturia  apostolilor.”13  

Doctrina justificării prin credinţă este întâlnirea unică în care 
păcătosul aude în mod serios „Nu”-ul şi „Da”-ul din partea lui 

                                                 
11 Emil Brunner, Epistola către romani, p. 114. 
12 Emil Brunner, Dogmatics, vol. III, p. 253. 
13 Idem p. 255. 



Emil Brunner – teologul întâlnirii divine 97

Dumnezeu. În judecarea păcatelor personale omul este redus la 
nimic atunci când Îl întâlneşte pe Dumnezeu în Omul neprihănit 
de la cruce, în „inocentul care a murit moarte de criminal”, acesta este 
„Nu”-ul lui Dumnezeu, omul se simte vinovat şi responsabil. Dar, 
păcătosul identificat cu Cel răstignit aude şi „Da”-ul, acceptarea sa 
înaintea lui Dumnezeu,14 este identificat în învierea lui Hristos, 
aici omul nu are cunoaştere, ci este în cunoaştere. Termenul de 
regenerare, care exprimă o naştere nouă, îmbogăţeşte înţelegerea 
conceptului de justificare. Omul regenerat are o nouă identitate şi 
o nouă mărturie lăuntrică a Duhului Sfânt15 „Duhul mărturiseşte 
împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Rom.8:16). 
Prin convertire omul se identifică cu Cel răstignit, ca Pavel (Gal. 
2:20), se dă pe sine la moarte, dar şi Cel răstignit este identificat cu 
persoana convertită. Viaţa nouă este reorientată pentru că nu mai 
trăim după firea pământească, ci după Duhul (Rom. 8:4). Când 
omul nu mai rămâne în întâlnirea personală cu Dumnezeu, atunci 
cade în îndoială.  

Convertirea este cea care îl orientează pe om spre Dumnezeu 
şi spre semenul său, iar în termeni generali spre lumea întreagă, 
pentru câştigarea celor nemântuiţi, pentru interesul Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Credinţa este diferită de cunoaşterea ştiinţifică şi de 
certitudinea raţională. Aceasta din urmă este idealul autonomiei de 
sine, pe când credinţa îşi găseşte expresia dinamică în rugăciune, 
rugăciunea testează conţinutul şi caracterul credinţei, iar Cuvântul 
este „căminul credinţei.” Pentru Brunner rugăciunea este un element 
important al credinţei, rugăciunea este răspunsul la comunicarea de Sine a 
lui Dumnezeu,16 aceasta este esenţa şi împlinirea destinului uman, 

                                                 
14 J. Edward Humphrey, op. cit, p. 132. 
15 Ibidem, p. 133. 
16 Ibidem, p. 141. 



Eugen Jugaru 98 

aici are loc părtăşia veritabilă, întâlnirea personală dintre om şi 
Dumnezeu, întâlnirea „eu – Tu”, a Creatorului cu Creaţia. 

Sfinţirea dovedeşte realitatea întâlnirii dintre Dumnezeu şi 
om, este un act al lui Dumnezeu şi un răspuns din partea omului, 
este punerea la dispoziţia lui Dumnezeu a ceea ce I-a fost străin 
Lui. Ca şi majoritatea teologilor evanghelici, Emil Brunner 
subliniază faptul că sfinţirea este un act prin care Hristos prin Duhul 
Sfânt ia în stăpânire existenţa omului, dar în acelaşi timp, sfinţirea 
este şi un proces de creştere gradată în cunoaşterea şi slujirea lui 
Dumnezeu. Sfinţirea indică spre adevărată umanitate, unde omul 
se relaţionează corect la Dumnezeu şi către la său. 

Ecleziologia lui Brunner nu are de-a face cu Biserica văzută 
ca instituţie, ci mai degrabă cu Biserica văzută ca părtăşie de 
persoane prin Hristos şi prin Duhul Sfânt17. Scopul final al 
Bisericii fiind consumarea relaţiei corespondenţei personale dintre 
Dumnezeu şi credincios. Principala teză a lui Brunner privind 
acest subiect este că identificarea ekklesiei cu instituţia bisericească 
se bazează pe o înţelegere greşită18.  

Trecerea de la ekklesia din corpusul paulin la Biserica 
instituţională, în special la Biserica Catolică, este văzută de 
Brunner ca o alunecare, o îndepărtare şi o deformare a 
originalului.19 Brunner identifică trei paşi care au dus la această 
îndepărtare: (1) Revizuirea asupra Cinei Domnului, care a căpătat 
un sens sacramental în loc de a fi un act al credinţei şi al părtăşiei 
creştine; (2) Combinarea oficiului episcopal cu tradiţia. Episcopul 
devenind păzitorul şi girantul tradiţiei (gr. paradosis), mărturia liberă 
şi spontană a lui Hristos sub acţiunea directă a Duhului Sfânt a 

                                                 
17 Ecleziologia lui Brunner a fost dezvoltată în două lucrări majore: Dogmatics, 
vol. III şi The Misunderstanding of the Church. 
18 J. Edward Humphrey, op.cit., p. 110. 
19 Ibidem, p. 111. 
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fost afectată în sens negativ. (3) Schimbarea statutului Bisericii 
Creştine după Edictul de la Milano din anul 313, când creştinismul 
a fost legalizat, pentru ca ulterior să devină religie de stat în 
Imperiu. 

Aspectul pozitiv, totuşi, pe care-l vede Brunner în 
caracterul instituţional al Bisericii este că datorită acestui sistem 
Biserica a supravieţuit în ciuda presiunilor externe precum invazia 
islamică, a mongolilor din Evul Mediu sau a migrării popoarelor. 
Biserica Instituţională conform lui Brunner a reprezentat 
„cochilia” sau „vasul” în care a fost păstrată ekklesia20. Adevărata 
ekklesia există numai prin prezenţa lui Hristos locuind prin Cuvânt 
şi prin Duhul Sfânt în mijlocul părtăşiei. Brunner prezintă trei 
formulări atotcuprinzătoare ale ekklesiei: compania celor aleşi 
(coetus electorum), Trupul lui Hristos (corpus Christi) şi comuniunea 
sfinţilor (sanctorum communio). El spune că numai prin unirea celor 
trei definiţii poate fi exprimată realitatea bisericii ca ekklesia. Viaţa 
Bisericii este exprimată în mod personal ca reconciliere, 
comuniune şi agape.  

Caracterul social al Bisericii este determinat de credinţa în 
Hristos şi este aprofundat prin acţiunea Duhului Sfânt în asociere 
cu activitatea umană. Legătura omului cu Biserica se face prin 
credinţă: omul vine la Biserică prin credinţă şi vine la credinţă prin Biserică. 
Credinţa îşi are originea în întâlnirea cu Hristos, care duce la 
îndepărtarea poftei de autonomie a omului, el realizează astfel că 
se află sub autoritatea Altuia; numai prin această întâlnire se 
îndepărtează solitudinea omului şi se chestionează autonomia lui.  

Pentru Emil Brunner credinţa este un aspect subiectiv trăit 
la intensitate maximă de fiecare credincios. Prin exprimarea 
acestui concept, Brunner revarsă din inimă nu doar definiţii 
abstracte, ci trăiri personale intense. Astfel că pentru el, credinţa 
                                                 
20 Ibidem, p. 110-114. 
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înseamnă faptul că Dumnezeu este pentru om şi că vine spre om, este 
înnobilarea şi completarea demnităţii umane, prin credinţă omul 
devine o făptură nouă, este culmea relaţiei personale dintre om şi 
Dumnezeu prin mărturisirea lăuntrică a Duhului Sfânt; este pe de 
o parte predarea de sine a omului şi acceptarea lui Dumnezeu care 
vine spre om, răspunsul celui ce recunoaşte judecata personală şi 
condamnarea pe cruce a lui Hristos, iar pe de altă parte acceptarea 
smerită şi recunoaşterea restaurării divine a omului le demnitatea 
originară, bucuria celui ce a fost chemat de la moarte la viaţă21. 
Chemarea la credinţă rostită de Apostoli este în acelaşi timp o 
chemare la ascultare, ei sunt martori şi învăţători şi vorbesc 
oamenilor în Numele lui Dumnezeu.22

Acest studiu ar fi incomplet, dacă n-am face referire şi la 
eshatologia lui Emil Brunner23. El subliniază  importanţa timpului 
care este creat, este liniar, devenind astfel timp istoric. Dumnezeu 
este deasupra timpului. Eternitatea se descoperă în evenimentul 
unic, evenimentul Isus Hristos. Este interesant modul în care Brunner 
introduce virtuţile teologice, credinţa, speranţa şi dragostea în 
conceptul eshatologic. Astfel că primul element, credinţa, este 
suprapus timpului trecut, în evenimentul Hristos, speranţa este 
elementul viitorului, iar dragostea este elementul divin oferit în 
prezent.24 Opusul speranţei este necredinţa manifestată sub trei 
forme: forma obiectivismului lui L. Feuerbach şi a lui S. Freud; forma 
secularizării speranţei prin ideea raţionalistă de progres enunţată de 

                                                 
21 J. Eduard Humphrey, op. cit., p. 127. 
22 Emil Brunner, Dogmatics, vol. I, p. 39. 
23 Concepţia eshatologică a lui Brunner a fost cuprinsă în numeroase articole şi 
prelegeri precum Eternal Hope care a însemnat o contribuţie preliminară la 
tema Consiliului Mondial al Bisericilor, sau Faith, Hope and Love , material 
prezentat în anul 1955 la Pacific School din California. Subiectul  este 
dezvoltat în Dogmatics vol. III. 
24 J. Edward Humphrey, op. cit. p.145. 
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J. Rosseau şi forma eshatologiei marxiste, care după Brunner este cea 
mai devastatoare formă de secularizare a speranţei25. Împărăţia lui 
Dumnezeu reprezintă realizarea finală a voii lui Dumnezeu. Aceasta 
marchează consumarea umanităţii şi a istoriei, atunci şi acolo 
comunicarea de Sine divină atinge desăvârşirea. 
 

Concluzii privind specificul teologiei lui Emil 
Brunner 
 

Teologia lui Brunner este o teologie biblică şi într-un 
anumit sens poate fi numită o „teologie caldă.” El personalizează 
conceptele teologice într-un mod propriu, aşa că citirea 
Dogmaticii sale nu este doar un exerciţiu raţional steril, ci este o 
adresare directă sufletului omenesc. Conceptul de întâlnire divină 
directă sub forma eu–Tu, deşi a fost folosit înaintea lui Brunner de 
către Martin Buber, la Brunner capătă sens şi greutate şi prin 
dubla calificare şi slujire a lui Brunner ca pastor şi teolog. 

Emil Brunner a fost recunoscut şi ca un foarte bun 
comunicator. Acest lucru este dovedit de aprecierea largă de care 
s-a bucurat din partea conducătorilor de şcoli teologice din lumea 
întreagă. 

Pentru credinciosul penticostal, din nefericire, Brunner este 
prea puţin cunoscut, din cauză că lucrările teologice scrise de el 
n-au fost traduse în limba română. Totuşi, două aspecte 
prezentate de el sunt deplin acceptate: conceptul de întâlnire divină 
şi învăţătura lui Brunner despre rugăciune. Mai întâi, în practica 
penticostală, Duhul Sfânt este Cel care Se adresează personal 
credinciosului, El este Mângâitorul care întăreşte viaţa de credinţă 
şi puterea mărturisirii Evangheliei, El este văzut ca Cel care 
lucrează la această întâlnire spirituală dintre credincios şi 
                                                 
25 Ibidem, p. 146. 
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Dumnezeu. Apoi, istoricul mişcării penticostale arată că 
rugăciunea a jucat un rol important în spiritualitatea penticostală. 
Credincioşii penticostali erau văzuţi mai întâi ca oameni ai 
rugăciunii, care invocau stăruitor intervenţia divină în viaţa lor. 
Rugăciunea zeloasă de multe ori a avut ca rezultat fie vindecări 
supranaturale ale bolnavilor, fie o nouă împuternicire şi curaj 
pentru slujire, fie călăuzire supranaturală în momentele de crize 
mari ale vieţii. Pentru Brunner rugăciunea cuprindea întreaga 
înţelegere creştină, acelaşi lucru poate fi spus destul de clar şi 
despre credincioşii penticostali. Tocmai prin viaţa de rugăciune în 
mişcarea penticostală, care este recunoscută în istoria creştină 
recentă ca mişcarea cea mai semnificativă a sec. al XX-lea prin 
amploarea cu care s-a extins, s-a văzut că a fost luată în serios 
credinţa creştină. Brunner vorbea despre rugăciunea de laudă, de 
adorare şi de mulţumire, iar acest tip de rugăciune este întâlnit în 
toate bisericile penticostale indiferent de numărul de credincioşi 
sau de pregătirea lor intelectuală. 


