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SCRIPTURA ASTĂZI? 

 

Conf. univ. dr. Emil Bartoş 
 

Ce este principiul sola Scriptura şi cum lucrează el? Istoria 
creştinismului recunoaşte faptul că reformatorii protestanţi sunt 
principalii responsabili de restaurarea acestui principiu în Biserică; 
de aceea mai este numit şi criteriul formativ, constituent sau 
constitutiv al teologiei Reformei. În sens larg, reformatorii au 
înţeles învăţătura sola Scriptura ca afirmând o singură revelaţie 
specială de la Dumnezeu, pe care o posedă omul astăzi, şi anume, 
Sfintele Scripturi sau Biblia.1 Principiul presupune faptul că 
Sfintele Scripturi sunt suficiente pentru a fi considerate drept 
autoritatea finală pentru Biserică. Chiar în primii ani ai Reformei 
protestante, suficienţa Scripturii era proiectată în locaşul de cult 
prin a pune în locul altarului sacramentalist de tip romano-catolic 
un amvon pe care stătea deschisă o Biblie, simbol al legăturii 
directe dintre credincios şi Dumnezeu. Reverenţa pentru Scriptură 
era semnul distinctiv al naşterii unei noi Biserici.  

Încă de la început însă, trebuie să eliminăm acuza adusă 
principiului protestant, cum că acesta ar exclude rolul tradiţiei 
creştine sau al Bisericii. Nici un reformator nu putea face 
abstracţie de prezenţa şi influenţa tradiţiei orale şi scrise la 

 
1 Ne vom referi la „Sfintele Scripturi” şi cu formulele simplificate „Scripturi”, 
„Scriptură” sau „Biblie” pentru Cuvântul lui Dumnezeu revelat sub formă 
scrisă. Conceptul larg de „Cuvânt” îl include pe cel de „Scriptură”, însă, în 
acelaşi timp, îl depăşeşte.  
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întemeierea religiei creştine. Acceptând realitatea tradiţiei, criteriul 
sola Scriptura preciza că nu există porţiuni din revelaţia divină care 
să fi fost păstrate sub forma tradiţiei orale, independente de 
Scripturi. Acest lucru a fost hotărârea providenţei divine. Singura 
revelaţie păstrată s-a dorit a fi cea sub formă scrisă. Consecinţa 
acestui fapt a determinat  Biserica Protestantă să considere 
Scriptura drept sursa de autoritate absolută în spaţiul religios, pe 
când tradiţia a rămas doar o sursă relativă. În felul acesta, nu se 
nega Cuvântul oral al apostolilor, ci doar inaccesibilitatea lui. 
Graniţele puse de criteriul sola Scriptura impuneau ca tot ceea ce se 
consideră a fi doctrină să fie, implicit, dovedit prin Scriptură, iar 
dacă nu se putea dovedi, acea doctrină era respinsă.  

Reformatorii protestanţi au crezut că, soteriologic şi 
hermeneutic, acest principiu este cel mai sănătos pentru Biserică, 
fiind apreciat drept singurul test infailibil pentru doctrină şi 
practică creştină. Adevărul sau convingerile creştine nu s-au bazat 
niciodată pe înţelepciunea umană. Aceasta şi pentru simplul fapt 
că înţelepciunea noastră este failibilă, deci nu poate sta ca 
fundament al credinţei în Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să 
mărturisească pentru El Însuşi (1 Corinteni 2:5). Ce este 
permanent şi accesibil este Cuvântul scris.  

Critica principiului sola Scriptura se extinde de la a fi 
considerat o născocire protestantă, la a fi catalogat drept o 
absurditate sectară.2 Dacă învăţătura este atât de importantă, se 
întreabă teologii catolici şi ortodocşi, de ce acest principiu nu este 
găsit clar exprimat în Biblie? De ce trebuie să te duci la o 

                                                 
2 De pildă, unii teologi catolici au răspuns protestanţilor prin a le atrage atenţia 
că şi ei au un papă, dar de hârtie, adică Biblia, pe când al lor este un papă viu. 
Ca replică, deşi nu este scopul acestui eseu, întrebăm, cu pertinenţă, care 
dintre cele două surse de autoritate este cea mai importantă? Apare că 
credincioşii catolici îl preferă pe papa de la Roma înaintea Bibliei. 
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mărturisire de credinţă ca să-l poţi descrie? Principiul apare ilogic 
şi neistoric, conducând la interpretări atât de diverse, încât nimeni 
nu mai ştie ce crede. Practic, continuă critica, principiul lasă 
impresia că fiecare credincios îşi creează pentru sine un mesaj 
biblic propriu. Sola Scriptura ar fi, în consecinţă, un principiu care a 
fragmentat Biserica, iar dovada stă în diversitatea denominaţiilor 
protestante.3 Oponenţii folosesc chiar termenul de „anarhie”, cu 
referire, evident, la multitudinea de interpretări care au dat naştere 
la o multitudine de denominaţii şi secte. Din acest punct de 
vedere, teologii catolici şi ortodocşi consideră preceptul  sola 
Scriptura  o mărturie nefericită pentru creştinism. Deşi Luther a 
avut intenţii bune, spun ei, criteriul plantat în protestantism 
trădează o formă de umanism în care omul e pus faţă în faţă cu 
Cuvântul divin şi apoi încearcă singur să-l explice. În mod cert, 
teologiei protestante îi lipseşte criteriul obiectiv, în interpretarea 
Scripturii.  

Este de remarcat cum argumentele catolicilor şi 
ortodocşilor aplicate acestui principiu protestant sunt foarte 
asemănătoare. Nu surprinde faptul că acelaşi gen de dovezi sunt 
aduse de catolici pentru a susţine prioritatea tradiţiei catolice, 
respectiv de ortodocşi, pentru a susţine prioritatea tradiţiei 
ortodoxe. Ambele tradiţii declară deschis că revelaţia divină nu 
este conţinută exclusiv în Scripturi. Argumentul cere să ne 
întoarcem în timp şi să acceptăm faptul că parte a revelaţiei a fost 
conţinută în tradiţia orală. Apostolii au învăţat întâi oral şi doar 
mai târziu au pus în scris ceea ce au primit de la Domnul.  

Ajungem astfel la punctul central din reacţia 
reformatorilor. Ei au insistat să se facă distincţia dintre două 
aspecte sau principii aplicate unei dezbateri teologice. Primul este 
                                                 
3 Vezi, de exemplu, critica lui D.H. Williams în Retrieving the Tradition and 
Renewing Evangelicalism (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), pag. 202. 
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aspectul sau criteriul material, subiectiv, adică ceea ce defineşte 
problema în sine.4 Al doilea aspect este aspectul sau criteriul 
formal, obiectiv, care are de-a face cu forma sau esenţa dezbaterii 
teologice. Ce anume dă formă sau determină ce cred creştinii? Ce 
anume filtrează predicarea, învăţătura sau practica Bisericii? Sola 
Scriptura satisface criteriul formal şi completează, împreună cu cel 
material, procesul reformator. Aceasta înseamnă că Biserica îşi 
derivă autoritatea din Scriptură, şi nu înseamnă că individul decide 
ce crede, separat de Biserică şi peste Scriptură.  

Cel mai bun exemplu pentru înţelegerea importanţei 
distincţiei se desprinde din dezbaterile recente avute de teologii 
protestanţi cu cei catolici, privind suficienţa Scripturii.5 Astfel, în 
acest dialog s-a căzut de acord, fără mari dificultăţi, cu privire la 
inspiraţia şi infailibilitatea Bibliei, însă plângerea protestanţilor faţă 
de catolici a vizat faptul că, în catolicism, Biserica nu numai că 
determină într-un mod infailibil propria interpretare a Scripturii, 
dar şi suplineşte Scriptura cu diverse tradiţii sau învăţături. Dei 
Verbum (9) confirmă acest lucru când susţine, la fel ca la conciliul 
de la Trent, două surse ale credinţei creştine: tradiţia sacră şi 
Scriptura sacră. Ele trebuie acceptate şi venerate cu acelaşi simţ de 
devoţiune şi reverenţă. Tradiţia a transmis Cuvântul lui Dumnezeu 
în puritatea lui. „Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură… curgând din 

                                                 
4 Un exemplu ar fi acela dacă păcătoşii sunt justificaţi numai prin credinţă (sola 
fide), sau prin credinţă plus fapte. 
5 Vezi documentul Evangelicals and Catholics Together III, Your Word is Truth, 
editat de C. Colson şi R.J. Neuhaus, 1-8 (Grand Rapids: Eerdmans, 2002). 
Pentru o critică a documentului, vezi J. Armstrong, editor, Roman Catholicism: 
Evangelical Protestants Analyze What Divides and Unites Us (Chicago: Moody, 
1994) şi R.C. Sproul, Faith Alone: The Evangelical Doctrine of Justification (Grand 
Rapids: Baker, 1995). Pentru o analiză obiectivă recentă, vezi M.A. Noll şi C. 
Nystrom, Is The Reformation Over? An Evangelical Assessment of Contemporary 
Roman Catholicism (Grand Rapids: Baker, 2005).  
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acelaşi izvor divin… trebuie primite şi venerate cu egală iubire şi 
consideraţie”. Cele două surse constituie „tezaurul unic al 
cuvântului lui Dumnezeu”. Deşi Scripturile sunt la îndemâna 
tuturor credincioşilor, interpretarea Cuvântului „a fost încredinţată 
numai Magisteriului viu al Bisericii”. Magisteriul funcţionează ca 
un garant al interpretării corecte a Scripturii. Astfel, împreună, cele 
trei autorităţi (Tradiţia, Scriptura şi Magisteriul) formează o unitate 
şi „fiecare în felul său, contribuie în mod eficace la mântuirea 
sufletelor”6. Nu este greu de sesizat că, în teologia catolică, 
principiul protestant sola Scriptura este înlocuit cu sola ecclesia. Fără 
criteriul formal, totul se denaturează, inversându-se rolurile.  

Aceeaşi situaţie o întâlnim în dialogul protestanţilor cu 
ortodocşii. Nu susţine oare teologia ortodoxă că Duhul Sfânt este 
viu şi lucrează în Biserică? Nu poate acest Duh Sfânt să ilumineze 
credincioşii care se apropie cu o inimă curată de Scriptură, pentru 
a o înţelege? Şi ce poate fi mai „subiectiv” decât să pretinzi că ai 
Duhul Sfânt, călăuzind numai (sola) Biserica Ortodoxă de-a lungul 
veacurilor în toate lucrurile, dându-i unitate şi continuitate?   

                                                 
6 Documentul Dei Verbum, în Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, 
declaraţii, ediţie revizuită (Bucureşti: Arhiepiscopia Romano-catolică de 
Bucureşti, 2000), pag. 233. Pentru explicaţii, vezi şi Interpretarea Bibliei în 
Biserică, publicată de Comisia Biblică Pontificală (Bucureşti: Editura 
Arhiepiscopiei Romano-catolice de Bucureşti, 1995), pag. 66-74. Sunt şi 
teologi catolici care recunosc (parţial) prezenţa principiului sola Scriptura. De 
pildă, Yves Congar îl vede aplicat Vechiului Testament atunci când scrie: 
„Revelaţia este o desfăşurare a tainei lui Dumnezeu pe care o arată 
oamenilor… o desfăşurare prin semne create, garantate de Dumnezeu că nu 
ne vor călăuzi greşit, deşi ar putea fi imperfecte. Aceste semne sunt 
evenimente, realităţi, acţiuni şi cuvinte, dar, în cele din urmă, cel puţin cât 
priveşte Vechiul Testament, evenimentele şi acţiunile sunt cunoscute nouă 
numai în cuvinte şi, pe deasupra, cuvinte scrise: scrierile Sfintei Scripturi”. Cf. 
Y. Congar, Tradition and Traditions (New York: Macmillan, 1966), pag. 238.  
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Cum răspund susţinătorii principiului sola Scriptura acestor 
observaţii de fond? De ce este încă important şi relevant acest 
principiu astăzi?  

Trebuie să ne amintim, înainte de orice, care a fost 
contextul istoric şi forma în care s-a promulgat principiul sola 
Scriptura de către reformatori. Vom începe cu Martin Luther. 
Primele semne ale aplicării principiului de către Martin Luther se 
pare că au apărut în disputa lui cu John Eck, la Leipzig.7 Atunci, 
Luther a declarat Scriptura ca autoritate supremă, peste autoritatea 
papei şi a conciliilor. Însă formularea memorabilă a lui Luther a 
fost la Dieta de la Worms, rămasă în istorie drept punctul de 
cotitură în procesul reformării Bisericii. Când lui Luther i se cere 
să retracteze ce a spus şi scris până atunci împotriva Bisericii 
Catolice, el scrie: 
 

„Până ce nu sunt convins de Scripturi şi de raţiunea limpede 
– căci nu accept autoritatea papilor şi conciliilor, întrucât s-au 
contrazis unii pe alţii -, conştiinţa mea este captivă 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot şi nici nu voi retracta 
nimic, pentru că a te opune conştiinţei nu este nici drept, nici 
sigur. Aşa să mă ajute Dumnezeu! Amin!”8

 
A nu accepta autoritatea papilor şi a conciliilor nu a 

însemnat automat respingerea Bisericii sau a întregii tradiţii 
creştine. Luther respingea tradiţiile sub forma obiceiurilor şi a 
ceremoniilor, şi nu Biserica. Pentru el, lucrarea Duhului Sfânt se 
săvârşeşte prin Cuvânt şi în Biserică.  

                                                 
7 Istoricii sunt de acord că, înainte de apariţia primelor conflicte dintre el şi 
catolici, Luther a fost influenţat de ideile umaniste ale biblistului Erasmus.  
8 Citat în R.H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: 
Abingdon Press, 1950), pag. 144.  
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Să încercăm detalierea acestei afirmaţii, întrucât o 
considerăm fundamentală. Luther declarase în mai multe rânduri 
că în creştinism nu există două surse, ci doar două moduri în care 
credinţa atinge Biserica: Cuvântul scris şi viva vox evangelii.9 De 
asemenea, Luther nu propunea prin sola Scriptura respingerea 
comunităţii sfinţilor şi regula fidei. Grija lui prioritară se pare că era 
separarea autorităţii Scripturii de alte surse existente atunci în 
Biserică. Înţelegerea Cuvântului sfânt, spunea Luther, nu este 
destinată doar unui grup privilegiat din Biserică. Scriptura este cel 
mai simplu şi mai sigur interpret pentru Scriptura însăşi. În felul 
acesta, Luther nu dorea să lase Scriptura pe mâna sofiştilor, care, 
în genere, nu caută substanţa Scripturii. Scriptura poate fi înţeleasă 
numai prin Duhul Sfânt care a scris-o şi care este prezent, viu în 
propriile Lui scrieri. Fără îndoială, aşadar, lucrarea Duhului se face 
în Biserică. Astfel, Cuvântul inspirat de Duhul şi Duhul locuind în 
credincioşi, cu toate că sunt distincte, nu pot fi separate artificial. 
Aceasta l-a făcut pe Jaroslav Pelikan să noteze că Luther, ca un 
bun protestant, a supus autoritatea conciliilor Bisericii autorităţii 
Cuvântului lui Dumnezeu, iar ca un bun catolic, a interpretat 
Cuvântul lui Dumnezeu în conformitate cu dogmele conciliilor, 
făcând, în acest fel, conciliile normative. Această poziţie, 
concluzionează Pelikan, s-a considerat a fi inconsistentă.10  

Calvin a extins, în termeni prohibitivi, principiul elaborat 
de Luther, cerând Bisericii să nu practice ceea ce nu era clar 
poruncit în Scriptură. Totul trebuia să fie subordonat Scripturii, 
incluzând instituţia eclesială şi viaţa creştină. Extinderea 
principiului sola Scriptura a însemnat, inevitabil, şi diversificarea 
                                                 
9 H. Oberman, Dawn of the Reformation, pag. 286. Aceeaşi idee este găsită în 
Confesiunea calvinistă din 1562: praedicatio verbi dei est verbum dei.  
10 J. Pelikan, Obedient Rebels: Catholic Substance and Protestant Principle in Luther’s 
Reformation (London: SCM Press, 1964), pag. 76.  
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interpretărilor, iar creşterea spectrului interpretării date textului 
biblic a condus la o multitudine de credinţe şi denominaţii. 
Criteriul de departajare impus de protestanţi s-a resimţit până şi în 
dezbaterile politice ale acelor vremuri. 

Înainte de a trece la dimensiunile dogmatice ale principiului 
sola Scriptura, trebuie să subliniem relaţia acestuia cu alte două 
particularităţi ale teologiei luterane: sola gratia şi sola fide. Pentru 
Luther, dacă renunţi la sola Scriptura, renunţi practic şi la sola gratia. 
Dacă nu există o autoritate care să verifice tradiţia, atunci şi 
lucrarea mântuirii este în pericol. Cadrul soteriologic este cel ce 
defineşte corect principiul sola Scriptura.  

De aceea, se cere reţinerea şi interpretarea principiului în 
marginile trasate de Luther şi de ceilalţi reformatori. Numai aşa 
poate fi înţeles şi aplicat corect. În dialogul creştin, mulţi presupun 
că sola Scriptura exclude tradiţia sau Biserica. Dar nici un 
reformator nu a pretins aceasta! Principiul sola Scriptura nu 
înseamnă că întreg adevărul se găseşte în Scriptură sau că Scriptura 
ar fi singurul mod prin care Dumnezeu a transmis adevărul; nici că 
fiecare verset biblic este la fel de clar pentru oricine îl citeşte; nici 
că Biserica nu poate ajuta în înţelegerea Sfintei Scripturi. Sola 
Scriptura nu spune că Biserica nu are autoritatea să înveţe Cuvântul 
lui Dumnezeu sau că Duhul Sfânt nu poate călăuzi şi ilumina 
Biserica. Ce spune preceptul este că tot ce ne este necesar 
mântuirii (cadrul soteriologic!) şi vieţii de credinţă este învăţat în 
Scripturi. Scriptura trebuie să funcţioneze ca regula fidei, infailibilă 
pentru Biserică. Ca să fie recunoscută drept autoritate pentru 
creştin, Scriptura sfântă nu depinde de oameni, concilii sau 
instituţii. Atunci pe ce se bazează? Pe inspiraţia şi autoritatea 
Cuvântului lui Dumnezeu. După cum vom vedea mai jos, această 
ultimă aserţiune completează înţelegerea corectă a principiului sola 
Scriptura.  
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Criteriul sola Scriptura, lansat de Luther, a evoluat 
semnificativ după marele reformator, dar nu totdeauna fericit. La 
început, reformatorii au folosit acest principiu pentru revizuirea 
autorităţii din Biserica Catolică, dar mai târziu a fost folosit ca o 
presupusă antiteză între ceea ce învăţa Biserica şi ceea ce 
interpretau indivizii din Biserică, fără vreun alt ajutor, decât acela 
al Duhului Sfânt.  

După cum am anticipat, una din întrebările perene era dacă 
sola fide determină sola Scriptura, sau invers? O variantă de răspuns 
protestant a apărut în secolul al XIX-lea, când şcoala de la 
Princeton a propus doctrina despre ineranţă. Ineranţa înseamnă că 
Scriptura este liberă de orice eroare, indiferent că vorbim despre 
doctrină, fapte sau percepte. Inspiraţia divină este extinsă la toate 
cărţile Bibliei, dar şi la toate afirmaţiile care privesc faptele 
ştiinţifice, istorice sau geografice. În alţi termeni, inspiraţia 
dumnezeiască nu este mărginită la adevărul religios sau moral, ci 
se propagă la orice afirmaţie a scriitorului biblic.11 Gândirea şcolii 
de la Princeton a imprimat doctrinei despre inspiraţia biblică o 
deplasare esenţială: de la domeniul soteriologic, la cel 
epistemologic. Practic, orice eveniment biblic, fie că e vorba de un 
miracol sau de un caz oarecare, are acelaşi statut ontologic. Orice 
act în istorie este privit la fel. Dacă se cere credinţă ca răspuns la 
Cuvânt, aceasta poate veni, dar este incidentală. Adevărul 
Cuvântului are mai puţin a face cu credinţa mântuitoare, cât are 
de-a face cu evidenţa plenară. Mai concis: focalizarea a trecut de la 
inimă la minte, de la credinţă la raţiune.  

Acesta este un bun exemplu de punct nevralgic în 
interiorul principiului sola Scriptura, dacă nu este exprimat aşa cum 
au intenţionat reformatorii. Fără sola fide, rămânem doar cu solo 
                                                 
11 Cf. C. Hodge, Systematic Theology (London: James Clarke, 1960), vol. 1, pag. 
163.  
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Scriptura. Solo Scriptura se referă la acea concepţie despre Biblie care 
are ca autoritate finală raţiunea şi judecata fiecărui credincios, în 
mod individual. Este practica de a te apropia de Cuvânt, fără 
noţiuni introductive, fără preconcepţii sau înclinaţii, cu intenţia 
declarată de a citi Biblia, ca şi cum nimeni nu a mai citit-o înaintea 
ta.12 Scopul acestei abordări este să arate că adevăratul creştinism 
nu are voie să fie limitat de afirmaţii doctrinare.  

Dar o astfel de concepţie scapă cu greu din a primi 
calificative gen individualism, raţionalism sau populism. Solo 
Scriptura este o bibliologie fără context, renunţându-se arbitrar la 
canonicitatea şi catolicitatea Scripturii.13 Este renunţarea la 
autoritatea lucrătorilor cu Cuvântul, în ciuda faptului că Biblia 
aminteşte de supunerea faţă de cei care ne învaţă Cuvântul. 
Nicăieri nu se încurajează autonomia individului raportată la 
Biblie. Sola Scriptura nu înseamnă „eu singur şi Scriptura”. 
Autoritatea este, într-adevăr, numai (singură) Scriptura, dar nu o 
Scriptură singură. Ea nu a fost concepută singură şi nu poate 
exista singură; a fost dată Bisericii, pentru a fi folosită şi pentru a fi 
folositoare în orice privinţă. Biserica o interpretează şi o predică în 
contextul ei creştin. Sola Scriptura învaţă că Scriptura este 
autoritatea supremă, singura sursă a revelaţiei şi norma pentru 
Biserică, dar poate înceta să mai funcţioneze ca un standard, dacă 
e scoasă din contextul ei normal. Nimeni nu aşteaptă ca Biblia să 
se urce la amvon şi să se predice pe sine, sau să se citească pe sine. 
Simpla citire a primului conciliu al Bisericii primare de la Ierusalim 
(Faptele Apostolilor 15) arată că apostolii nu au cerut nimănui să 
citească în Scripturi şi să decidă fiecare pentru sine, în problema 
                                                 
12 Aici se încadrează teologi precum Alexander Campbell (1788-1866), Lewis 
Sperry Chafer sau Robert Reymond.  
13 Cf. K. Vanhoozer, The Drama of Doctrine. A Canonical Linguistic Approach to 
Christian Theology (Louisville: Westminster/John Knox Press, 2005), pag. 154. 
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iudaizatorilor. Dimpotrivă, citim că apostolii au constituit un 
conciliu şi au analizat împreună problema, iar decizia lor a fost 
adusă la cunoştinţa bisericilor. Interpretarea nu a fost lăsată la 
latitudinea raţiunii sau a conştiinţei individului. Acolo, pe lângă 
participarea comunitară, avem prezenţa Duhului Sfânt. Aceasta ne 
face să trasăm şi noi, azi, graniţele principiului sola Scriptura, în 
perimetrul dat de soteriologie, eclesiologie şi pneumatologie.  

După cum se vede, relevanţa principiului sola Scriptura, 
astăzi, este reconfirmată de conceptul de Scriptură drept Cuvânt al 
lui Dumnezeu. A accepta astfel Scriptura înseamnă a-i accepta 
autoritatea.  

Problema teologiei contemporane stă tocmai aici: este 
Scriptura autoritate pentru ceea ce este, sau pentru ceea ce face? 
Dar este prea puţin a recunoaşte simpla autoritate funcţională a 
Scripturii. E împotriva principiului sola Scriptura a presupune că 
numai anumite aspecte ale Scripturii sunt acceptate ca autoritate. 
Karl Barth credea că, atunci când este proclamat, Cuvântul devine 
autoritate. A spune că un text este inspirat de Dumnezeu, credea 
Barth, înseamnă a da o explicaţie la faptul că textele funcţionează 
eficient, iar explicaţia derivă din faptul că Scriptura este folosită de 
Duhul Sfânt. Funcţia efectivă a Scripturii ar fi, practic, să 
modeleze identitatea creştină. Astfel, această poziţie afirmă că 
inspiraţia divină este înţeleasă ca o forţă, şi nu ca o comunicare. 
Legătura cu Dumnezeu este păstrată direct prin Duhul Sfânt şi, 
mai puţin, prin Cuvântul revelat.14  
                                                 
14 Legat de această interpretare funcţională, teologia existenţială susţine că ceea 
ce devine autoritate în Scriptură este simbolul ce exprimă relaţia cu 
Dumnezeu. Isus Cristos a fost un simbol, în sensul că El S-a supus condiţiei 
umane, S-a coborât la condiţia existenţială şi pe care a acceptat-o. Isus Cristos 
devine un simplu model, de aceea noi putem participa în noua fiinţă a lui 
Cristos. Aici, modelul se armonizează cu puterea. Scriptura este autoritatea 
finală pentru creştini, numai pentru că în ea întâlnim puterea lui Dumnezeu. 
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Autoritatea Scripturii are un alt punct de pornire: revelaţia. 
De aceea vorbim nu despre o autoritate funcţională, ci despre o 
autoritate revelaţională. Preceptul sola Scriptura afirmă, înainte de 
toate, că Scriptura este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, de aceea 
are autoritate. Dumnezeu Îşi exercită autoritatea prin şi în 
Cuvântul Său. Recunoaşterea autorităţii Scripturii este 
recunoaşterea unei proprietăţi prin care Scriptura pretinde credinţă 
şi ascultare faţă de toate declaraţiile ei.  

Cuvântul lui Dumnezeu nu este, nicidecum, o putere 
materială, un eveniment, sau o forţă oarbă, ci este totdeauna o 
putere cu semnificaţie. Dumnezeu vorbeşte, determină, judecă, 
declară cu putere prin Cuvântul Său. Îl cunoaştem pe Dumnezeu 
prin Cuvântul Său. Când confruntăm Cuvântul lui Dumnezeu, 
suntem confruntaţi de Dumnezeu. Dumnezeu este totdeauna 
prezent cu Cuvântul Său, iar Cuvântul este prezenţa lui Dumnezeu 
în lume. Cuvântul e exprimarea de Sine a lui Dumnezeu. De aceea, 
Cuvântul e clar pentru că Dumnezeu este aproape. Iar dacă 
oamenii nu înţeleg semnificaţia Scripturii, problema nu stă în 
Cuvânt, ci în situaţia în care oamenii caută să aplice Cuvântul.  

Autoritatea Cuvântului se observă concret în relaţia de 
legământ dintre Dumnezeu şi om. Cuvântul lui Dumnezeu este 
constituţia legământului. Aceasta explică de ce profeţii vorbeau 
despre mântuire ca „scrierea” cuvintelor legământului pe inimile 
credincioşilor (Ieremia 31:33). Numai Dumnezeu poate declara 
păcătoşii îndreptăţiţi şi să „cheme” păcătoşii la El. Fără un cuvânt 
clar al lui Dumnezeu, noi suntem fără speranţă. Nu poţi să-L 
accepţi pe Cristos ca Mântuitor şi, în acelaşi timp, să negi realitatea 

                                                                                                                 
Pe aceeaşi linie de interpretare avem teologia eliberării şi teologia procesului. 
Scriptura este o putere care provoacă ideologiile ce sprijină sistemele opresive, 
sociale şi politice. Pentru teologii procesului, Scriptura reprezintă doar 
posibilităţi ale experienţei umane. 
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revelaţiei verbale. Cuvântul leagă revelaţia şi răscumpărarea. Unii 
limitează suficienţa Cuvântului la problema mântuirii, dar, ca un 
document al legământului, Scriptura este suficientă pentru a revela 
voia lui Dumnezeu în toate domeniile vieţii (2 Timotei 3:16). 
Scriptura ne echipează pentru orice lucrare bună. Toate normele 
trebuie să fie, oarecum, o aplicaţie a Scripturii.15  

În concluzie, sola Scriptura este un principiu relevant pentru 
orice vreme, atâta timp cât stă aproape de sola fide şi de sola gratia, 
şi cât timp păstrează nealterat tandemurile necesitate/suficienţă şi 
inspiraţie/autoritate. Sola Scriptura elimină varianta nuda Scriptura 
sau solo Scriptura, în aceeaşi măsură în care exclude sola traditia sau 
sola ecclesia.  

Luther a lansat principiul sola Scriptura ca protest faţă de 
suprapunerea autorităţii învăţăturii Bisericii cu tradiţia catolică, 
distorsionată de-a lungul secolelor. Decretele Bisericii, crezurile, 
doctrinele ei trebuie judecate de Scriptură, şi nu invers. 
Interpretarea Scripturii se face în contextul ei, prin comparaţie cu 
Scriptura (1 Corinteni 2:13; Isaia 28:9-13). Toţi reformatorii nu şi-
au propus redefinirea conceptelor, ci fixarea ordinii lor corecte: 
Scriptura înaintea Bisericii sau tradiţiei. Pentru reformatori, sola 
Scriptura nu şi-a dorit devalorizarea tradiţiei, ci simpla exigenţă a 
evaluării ei. Scriptura este deasupra Bisericii şi tradiţiei, judecându-
le pe amândouă. Scriptura nu a devenit Scriptură pentru că 
Biserica a afirmat acest lucru; ea a fost inspirată şi scrisă înaintea 
completării canonului biblic. Biserica este creatura verbi divini, 
creatura Cuvântului divin şi, în consecinţă, are menirea să asculte 

                                                 
15 Pe de altă parte, unii credincioşi cred că tot ce au nevoie în lume este Biblia. 
Însă, noi trăim în lume, iar legile lui Dumnezeu trebuie aplicate în lume. 
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de Cuvânt. Iar dacă pretinde autoritate, „Biserica are exact atâta 
autoritate cât o exercită în ascultare”16 faţă de Cuvânt.  

Teologii contemporani îşi pun astăzi întrebarea dacă nu 
cumva criteriul ar trebui revizuit, având în vedere contextul 
complet diferit decât cel în care a apărut. Este adevărat, pe de-o 
parte, că întregul context istoric s-a schimbat. De aceea şi 
pericolele aplicării principiului sola Scriptura pot oricând apărea. Ele 
pot fi împiedicate, dacă sola Scriptura nu renunţă complet la tradiţie 
sau la contextul eclesial în care se interpretează Scriptura. Norma 
autoritară trebuie să rămână Sfânta Scriptură. A practica sola 
Scriptura înseamnă a trata Scriptura ca „norma normatoare” şi 
tradiţia ca „norma normată”17. Dacă cele două se suprapun, 
rămânem fără autoritate normativă incontestabilă.  

Pe de altă parte, relevanţa principiului este cerută de 
tendinţa continuă a plasării tradiţiei sau a instituţiei eclesiale la 
acelaşi nivel de (cel puţin) infailibilitate cu Sfânta Scriptură. Aşa 
cum criteriul sola Scriptura se opune suprapunerii Cuvântului lui 
Dumnezeu cu experienţa individuală, el se opune şi suprapunerii 
Cuvântului cu experienţa comunitară în Biserică.18 Autoritatea 

                                                 
16 Cf. O. Weber, Foundations of Dogmatics, vol. I (Grand Rapids: Eerdmans, 
1981), pag. 251.  
17 Cf. K. Vanhoozer, The Drama of Doctrine, pag. 234. Calvin a privit tradiţia 
conciliilor un fel de autoritate slujitoare, când spune: „Astfel conciliile ar 
ajunge să aibă măreţia cuvenită; totuşi, între timp Scriptura s-ar face remarcată 
ca o autoritate superioară, toate fiind supuse standardului ei. În felul acesta, 
noi suntem gata să acceptăm şi să respectăm ca sfinte primele concilii, ca cele 
de la Niceea, Constantinopol, Efes I, Calcedon şi altele asemănătoare, care 
erau preocupate de combaterea erorilor – în măsura în care ele nu deviază de 
la învăţăturile credinţei”. Cf. J. Calvin, Învăţătura religiei creştine, vol. 2 (Oradea: 
Cartea creştină, 2003), pag. 348.  
18 Un alt pericol văzut de Webster este cel al unei „eclesiologii imanentiste”, 
adică o eclesiologie „care acordă o mare semnificaţie vizibilităţii sociale a 
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Cuvântului divin are o suficienţă a lui, care nu pretinde în mod 
vital participarea experienţei umane, sub orice formă ar fi ea. Într-
adevăr, Scriptura, înţeleasă drept Cuvânt divin, devine eficientă în 
Biserică, dar acest lucru nu implică automat ca interpretarea 
Bisericii să fie normativă.  

Ce distinge criteriul sola Scriptura în orice vreme este 
menţinerea unui fundament solid în definirea autorităţii teologice. 
Este un criteriu obiectiv şi sigur. Oricând poţi apela la el, oricând 
te poţi baza pe el. Într-o lume a relativismului cultural, sola 
Scriptura păstrează neştirbită autoritatea Cuvântului. Cultura nu 
poate afecta autoritatea Cuvântului, din pricina suficienţei şi 
clarităţii Scripturii.19  

Obiectivitatea principiului nu exclude nicidecum 
subiectivitatea lui. Autoritatea Cuvântului validează relevanţa 
principiului sola Scriptura pentru credinţa evanghelică, pentru lume 
şi mântuirea ei. Autoritatea trebuie să se potrivească realităţii. În ce 
priveşte autoritatea Scripturii, ea derivă tocmai din faptul că 
răspunde unor realităţi ale fiinţei umane. Cuvântul care are putere 
nu vine la noi cu propuneri pentru negociere, ci îşi exercită 
autoritatea în acord cu realitatea în care suntem. De aceea, 
Cuvântul divin ne convinge de păcat, de nevoie de mântuire, de 
participare într-o altă viaţă.  

Scripturile canonice, specifică Kevin Vanhoozer, sunt 
autoritatea finală în materie de credinţă şi practică creştină, pentru 
că ele sunt mijloacele comunicative alese de Dumnezeu, 

                                                                                                                 
Bisericii”.  Cf. J. Webster, Holy Scripture. A Dogmatic Sketch (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), pag. 43.  
19 În acelaşi timp, sola Scriptura nu înseamnă Biblie fără ştiinţă. Principiul 
recunoaşte realitatea în alte domenii decât cel teologic. Chiar şi în cel teologic, 
sola Scriptura nu sugerează sfidarea exegezei biblice sau a altor instrumentare cu 
tentă ştiinţifică pentru aflarea şi proclamarea adevărului.  
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împuternicite prin Duhul Său spre a ne vorbi despre Fiul Său şi a-
L forma pe Cristos în noi. „A practica sola Scriptura înseamnă a 
participa în practicile canonice care formează, informează şi 
transformă vorbirea, gândirea şi trăirea noastră – practici pe care 
Duhul le foloseşte spre a ne conforma chipului lui Dumnezeu în 
Cristos.”20 Biserica formată din credincioşi regeneraţi prin Duhul 
se înnoieşte continuu printr-o confruntare dramatică cu Cuvântul. 
Lucrarea celor două puteri dumnezeieşti, a tandemului Duh-
Cuvânt, este irezistibilă. Ele sunt mărturii autoritare dincolo de 
mărturia tradiţiei sau magisteriului. Iar în această conlucrare, 
Scriptura este principalul mijloc al harului divin care activează în 
mintea şi inima creştinului. Acesta a fost, şi trebuie să rămână, 
principiul fundamental al credinţei evanghelice.  

 
 
 
 

                                                 
20 K Vanhoozer, The Drama of Doctrine, pag. 237. 


