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A. Formare spirituală generală



•• 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.



4. Cunoașterea lui Dumnezeu 
în spiritualitatea creștină

• Cunoașterea lui Dumnezeu este 
posibilă datorită actului kenotic al 
revelării de Sine a lui Dumnezeu.



• Dumnezeu în crezurile spiritualității 
creștine

1) Trinitatea existentă prin Sine 
însăși

– Nedeterminarea lui Dumnezeu (Ex 
3.14; Ps 90.1-2; Is 40.28; FA 17.28).

• Dumnezeu este etern;
• El este principiul oricărei existențe, 

însă existența Sa nu este determinată 
de nimic.

• Dumnezeu este diferit, dar nu și 
distant în raport cu Creația.



–Dumnezeu treimic
•Ființa dumnezeiască subzistă din 
eternitate, deci fără de început, în 
trei Persoane: in Tatăl nenăscut, în 
Fiul născut din Tatăl și în Duhul 
purces din Tatăl spre Fiul.

••FiinFiințța unica unicăă a lui Dumnezeu nu a lui Dumnezeu nu 
poate fi conceputpoate fi conceputăă îîn afara n afara 
existenexistențței ipostatice a celei ipostatice a celor trei or trei 
persoanepersoane..



2) Transcendența și imanența lui 
Dumnezeu
–– Dumnezeu transcede timpul și spațiul, Dumnezeu transcede timpul și spațiul, 

dar este, simultan, activ în ordinea dar este, simultan, activ în ordinea 
creată (2Cron 6.18; Ef 1.4; Gal 4.4).creată (2Cron 6.18; Ef 1.4; Gal 4.4).
•• Faptul Dumnezeu transcede timpul și Faptul Dumnezeu transcede timpul și 

spațiul, nu înseamnă că Dumnezeu există spațiul, nu înseamnă că Dumnezeu există 
fără timp și spațiu, ci că El este Creatorul fără timp și spațiu, ci că El este Creatorul 
acestora.acestora.

•• Faptul că Dumnezeu lucrează în timp și Faptul că Dumnezeu lucrează în timp și 
spațiu nu înseamnă că El are vârstă sau spațiu nu înseamnă că El are vârstă sau 
dimensiuni.dimensiuni.



–Dumnezeu este omniprezent
• Dumnezeu este prezent în întreaga 

ordine creată;
• Dumnezeu este prezent în orice 

eveniment din istorie;
• Dumnezeu este prezent în viețile celor 

care îl slujesc;
• Dumnezeu este prezent în conștiința 

umană;
• Dumnezeu este prezent, în chip mistic, 

în Euharistie;
• Dumnezeu este prezent la întâlnirea cu 

poporul Său în închinare.



3) Dumnezeu ca Persoană
–Cunoașterea divină (omnisciența)

• Iov 38.4-5; Ps 139.2; Mt 10.30; Apoc 5.6
• Cunoașterea divină este desăvârșită (știe 

tot ce se poate ști)
• Dumnezeu cunoaște deciziile umane și 

de cine se poate folosi.
• Dumnezeu cunoaște ființa umană în 

toată profunzimea ei. 



–Afectivitatea divină
•Sentimente „biblice” ale lui 
Dumnezeu: iubirea, ura, mânia, 
gelozia, mila, plăcerea, tristețea.

•Vezi Is 49.15; Os 11.8-9.
–Voința divină

•Definitivă sau muabilă?
–Voia divină presupune o singură 

finalitate ontologică, prin multiple 
posibilități empirice.



Teme de seminar
• Dietrich Bonhoeffer (Costul uceniciei, p. 

108-123). 
• Dietrich Bonhoeffer (Costul uceniciei, p. 

123-143). 


