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A. Formare spirituală generală



1. Necesitatea și definirea formării 
spirituale

• Omul a fost creat după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu.
–Chipul lui Dumnezeu – facultățile spirituale 

prin care omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu, 
pentru a deveni ca El (puterea de înțelegere, 
iubirea, voința liberă etc.).

–Asemănarea cu Dumnezeu – virtuțile primite 
de om în stare incipientă, pe care omul trebuia 
să le cultive pentru a spori în asemănarea cu 
Dumnezeu, până la desăvârșire.



• Chipul este actual, pe când asemănarea 
este virtuală, urmând ca omul s-o 
realizeze prin participarea sa la harul 
dumnezeiesc.

• Înainte de Cădere, Adam avea natură 
omenească nepătimitoare. Firea sa era 
nevătămată de păcat.

• Prin conlucrarea liberei sale voințe cu 
harul lui Dumnezeu, el trebuia să 
sporească în asemănarea cu Dumnezeu.



• Păcatul nu a fost doar o ofensă la adresa lui 
Dumnezeu, ci o despărțire de Dumnezeu –
„Izvorul a toată desăvârșirea” (Jean-Claude 
Larchet).
– Chipul lui Dumnezeu din om a fost întunecat, dar 

nu pierdut.
– În schimb asemănarea cu Dumnezeu i-a fost 

nimicită.

• Prin întruparea Sa, Domnul Hristos a unit în 
Persoana Sa firea dumnezeiască cu cea 
omenească, readucând firea omenească la 
sănătatea ei primordială (Ev 4.15; Rom 8.3). 



• Prin credință și actul botezului, credincioșii 
creștini se îmbracă cu Hristos, împărtășindu-se 
astfel de natura Sa umană îndumnezeită (Gal 
3.27-28; Ef 2.13-16).

• Prin Botez, Duhul Sfânt îi acordă creștinului 
asemănarea cu Dumnezeu ca potențialitate (Rom 
6.3-4).

• Urmează apoi un proces de asimilare continuă a 
harului Duhului Sfânt prin Taine (Botez și Cina 
Domnului) și nevoință duhovnicească (discipline 
spirituale).

• În felul acesta, credinciosul își însușește progresiv 
firea umană restaurată a lui Hristos.



•• Formarea spirituală este procesul Formarea spirituală este procesul 
de asimilare continuă a harului de asimilare continuă a harului 
Duhului Sfânt, prin Taine și Duhului Sfânt, prin Taine și 
nevoință duhovnicească, prin care nevoință duhovnicească, prin care 
creștinul își însușește personal creștinul își însușește personal 
natura omenească restaurată a natura omenească restaurată a 
lui Hristos, cu scopul dobândirii lui Hristos, cu scopul dobândirii 
asemănării cu Dumnezeu.asemănării cu Dumnezeu.



Teme de seminar
• Căderea și consecințele ei asupra 

Creației (Ciprian Terinte, Viața Bisericii, 
conform metaforelor pauline, Oradea, 
Societatea Biblică din România, 2010, p. 
33-48). Bițiș N.

• Harul costisitor și harul ieftin în gândirea 
lui Dietrich Bonhoeffer (Costul uceniciei, 
cap. 1). Dume G.


