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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

Într-o epocă intens digitalizată, cu o viteză 

copleșitoare a accesului la un spectru larg de informații, 

memorizarea de date, indiferent de domeniul abordat, pare a 

fi mai degrabă o pierdere de timp și nicidecum un proces cu 

o utilitate existențială. O dezbatere pe acest subiect, de o 

asemenea anvergură, poate fi clasificată drept fără sens, mai 

degrabă o aflare în treabă. De asemenea, digitalizarea a 

contribuit semnificativ la conturarea unui context propice 

pentru creștinătatea contemporană, cu acces nelimitat la 

învățătura biblică prezentă în mediul online, la care fiecare 

persoană poate să ajungă, indiferent de orientarea religioasă 

sau confesională. În acest context în care accesul la 

informațiile biblice pare tot mai simplu, iar viteza cu care poți 

recurge la ele este la un click distanță, memorizarea Scripturii 

poate fi percepută ca un subiect care nu suscită vreun interes. 

Totuși, ne asumăm acest risc și ne avântăm într-o amplă 

cercetare calitativă și cantitativă asupra memorizării, dar 

dintr-o perspectivă teologică pentru că subiectul și obiectul 

supus studiului este, în primul rând, memorizarea Scripturii 



ca disciplină spirituală și, în al doilea rând, implicațiile sau 

beneficiile pe care le poartă atât pentru sfera privată, mai 

concret pentru personeitatea, cât și pentru sfera publică, și în 

acest caz cu referire directă la binele comun și bunăstarea 

socială.  

Ipoteza de la care pornim este că memorizarea 

Scripturii facilitează procesul de formare a virtuților creștine 

și vom argumenta că cititorul Scripturii angajat în această 

activitate de memorizare, în calitatea lui de agent social sau 

participant activ în spațiul public, devine un catalizator pentru 

realizarea binelui comun, prin contribuția pe care acesta o 

aduce la conturarea imaginarului social și, în consecință, la 

formarea unei paradigme comunitare pozitive. 

Scopul principal al cercetării este explorarea 

învățăturii biblice cu privire la disciplina spirituală legată de 

citirea, studierea și memorarea Scripturii și realizarea unei 

anchete asupra impactului pe care această disciplină îl are în 

sfera privată și în sfera publică, precum și asupra ajutorului 

oferit de proiectul Biblia² în vederea implementării acestei 

discipline. Totodată, ca scop secundar, ne propunem ca 

această lucrare să devină o resursă teologică importantă 

pentru comunitățile creștine în eforturile lor de a găsi o bază 

biblică și istorică solidă cu privire la memorizarea Scripturii 

și la responsabilitatea ce revine creștinilor de a manifesta un 



impact pozitiv asupra societății. De asemenea, vom construi 

o imagine realistă a creștinătății contemporane în materie de 

disciplină spirituală, cu precădere disciplina memorizării 

Scripturii.    

Pentru că perspectiva noastră cu privire la 

memorizarea Scripturii este ușor diferită de cea propusă până 

în prezent se impune delimitarea temei de cercetare pentru 

eliminarea riscului creării de confuzii. Așadar, prin 

memorizarea Scripturii înțelegem procesul conștient atât de 

familiarizare cu narațiunea biblică în ansamblul ei, asimilarea 

informațiilor fiind involuntară, ca rezultat al citirii și recitirii 

regulate a Scripturii, cât și de transpunere a preceptelor 

scripturale în trăirea zilnică, cu implicații asupra personeității 

și binelui comun. În consecință, doi termeni caracterizează 

tipul de memorizare prospus: asimilarea și acțiunea. Prin 

utilizarea termenului personeitate facem referire la calitatea 

de a fi o persoană prin prisma vieții trăite cu Dumnezeu, iar 

prin spațiul public facem referire la domeniul în care actorii 

au o conștiință puternică de apartenență și de cetățenie, cu 

identități și logici de acțiune diferite, care discută subiecte de 

interes general, prin cele două tipuri de întâlniri – directe sau 

mediate.  

 Importanța temei de cercetare este dată de câțiva 

factori majori: 



1. Prezenta lucrare se constituie într-un apel de 

întoarcere și expunere în fața Cuvântului lui 

Dumnezeu, care să implice sacrificium intellectus în 

favoarea înțelegerii textului biblic din perspectiva lui 

Dumnezeu. Prin acest apel nu înseamnă că excludem 

resursele teologice secundare și importanța lor, pentru 

că în cele din urmă și prezenta lucrare se dorește a fi 

tot o sursă secundară, ci dorim să întărim poziția 

acestora de „surse secundare” pentru a nu asista la 

transformarea în „surse principale”, care să 

înlocuiască textul pur al Scripturii. 

2. Aducem în atenție memorizarea Scripturii ca 

principiu biblic care tinde să fie tot mai neglijat de 

creștinătatea contemporană pe considerentul 

accesului nelimitat și neîngrădit la Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

3. Ne dorim să devină un fundament teologic pentru 

disciplina memorizării Scripturii, atât din perspectiva 

biblică, cât și dintr-o perspectivă istorică. 

4.  Aduce contribuții valoroase în materie de 

memorizare a Scripturii, având în vedere că 

redefinește valențele acestui concept și deschide noi 

orizonturi pentru această disciplină. Memorizarea 

Cuvântului lui Dumnezeu prin familiarizarea cu 



narațiunea biblică deschide orizontul pentru un public 

mult mai larg comparativ cu memorizarea prin 

învățare mecanică, căreia îi subscriu, în general, 

copiii și adolescenții. Concomitent cu înaintarea în 

vârstă, interesul pentru acest tip de memorizare scade 

drastic pe considerentul scăderii capacității de 

învățare, mulți adulți refuzând această disciplină sub 

egida „vârsta nu mă mai ajută. 

5. În urma observării unei lacune în ce privește relația 

dintre spiritualitatea personală și spațiul public, s-a 

conturat necesitatea unui studiu cantitativ care să 

analizeze și să cuantifice impactul pe care îl are 

Scriptura în sfera privată și în cea publică.  

6. Lucrarea aduce un aport considerabil în domeniul 

teologic în privința construirii și demonstrării 

argumentului atât din punct de vedere calitativ, cât și 

în baza analizei cantitative. Cel puțin la nivel național 

(dar îndrăznim să credem că și la nivel internațional), 

domeniul teologic nu se bucură de frumusețea și 

contribuția pe care o poate aduce cercetarea 

cantitativă, care pare a fi o cenușăreasă, la care se 

apelează în ultimă instanță și, în cele mai multe 

situații, se construiesc studii de caz frivole.  



 Motivația care stă la baza alegerii acestei teme de 

cercetare își are rădăcinile în primul rând în copilărie. 

Memorizarea unor psalmi sau a unor versete tematice era o 

practică implementată în mod special de mama, care în 

dragostea și râvna ei pentru Dumnezeu nu uita ca regulat să 

își îndrume copiii spre această disciplină, nu prea agreată de 

cei opt copii, dar fără drept de apel. Deși învățam mecanic, 

cu acuratețe tot ce ni se încredința, mare ne era uimirea că 

după nici o săptămână informația memorizată era aproape 

inexistentă, ceea ce a dat naștere la o mare controversă: cum 

putem reuși să memorizăm sub orice altă formă astfel încât 

informația să rămână? Răspunsul l-am aflat de la tatăl și 

bunicul nostru, care practicau și încă practică memorizarea 

prin familiarizare.  

  Pe lângă educația modelatoare primită în familie, 

interesul pentru tema cercetării a fost întărit de angrenarea în 

diferite activități religioase din cadrul Cultului Creștin 

Penticostal, ca învățător de Școală Duminicală, lider 

județean, instructor coordonator pentru învățătorii de Școală 

Duminicală la nivel național și internațional, inițiator și 

coordonator al proiectului Biblia² (de a cărui scalare ne-am 

ocupat – de la nivel personal la nivel internațional). În anul 

2017 am decis să urmăm cursurile programului de masterat 

din cadrul Institutului Teologic Penticostal din București, cu 



intenția de a dezvolta o lucrare de disertație pe o temă care să 

încurajeze memorizarea Scripturii. În perioada destinată 

scrierii lucrării de disertație am constatat pentru prima dată 

un deficit de resurse teologice cu iz academic, fapt ce ne-a 

îngreunat demersul. Acesta ar fi fost punctul final, dacă 

profesorul Marcel V. Măcelaru nu ar fi intervenit insistent în 

favoarea continuării studiului întreprins în cadrul unui 

program de studii doctorale.  

Ne propunem ca în cercetarea noastră să urmărim 

două obiective majore – obiectivul teoretic și obiectivul 

practic – care, la rândul lor, sunt construite în baza altor 

obiective secundare, cu rolul de jaloane care să ne ghideze 

demersul pentru a nu devia de la subiectul și ținta stabilită. 

Obiectivul teoretic va fi atins prin urmărirea câtorva 

obiective secundare. În primul rând, ne propunem să 

survolăm literatura de specialitate pentru a identifica 

resursele teologice care s-au scris până în prezent pe subiectul 

memorizării Scripturii și opinia autorilor referitoare la 

această disciplină. În al doilea rând, vom încerca să stabilim 

importanța acestei discipline prin construirea unui fundament 

biblic și istoric. Al treilea obiectiv din această primă categorie 

face referire la relația dintre sferele suverane și Scriptură, 

ceea ce conduce la ultimul obiectiv, impactul pe care 

memorizarea Scripturii îl are asupra sferei private, mai precis 



asupra personeității, și asupra sferei publice, cu precădere 

asupra binelui comun și a bunăstării sociale. 

Prin obiectivul practic încercăm să răspundem la 

câteva întrebări pertinente, precum: Cum ne asigurăm că, 

după ce am citit, studiat și memorizat, se întâmplă unele 

schimbări la nivel personal care să ne transforme în agenți ai 

Scripturii? În ce mod citim, studiem, memorizăm Scriptura 

ca să nu fie un simplu exercițiu intelectual, ci să fie un proces 

de transformare, pentru ca apoi acest agent transformat să se 

implice în spațiul public? Pentru atingerea acestui obiectiv ne 

propunem să realizăm un sondaj de opinie, iar în baza datelor 

colectate, să conturăm profilul agentului social al lui 

Dumnezeu, să analizăm posibilitatea ca un proiect precum 

Biblia² să fie un ajutor pentru formarea și consolidarea 

disciplinei referitoare la Scriptură, precum și să cuantificăm 

atât impactul proiectului, cât și impactul Scripturii asupra 

personeității și binelui comun.  

Din punct de vedere al metodologiei de cercetare, 

deficitul de resurse teologice, cu caracter academic, care să 

justifice necesitatea, beneficiile și impactul memorizării 

Scripturii atât la nivel individual, cât și la nivel public a 

reprezentat o reală provocare și chiar un obstacol major în 

realizarea cercetării, conturându-se astfel necesitatea 

construirii argumentului pe informațiile furnizate de resursele 



din mai multe domenii. Lucrarea am împărțit-o în două 

secțiuni mari: cercetarea calitativă și cercetarea teoretică.  

După cum aminteam deja, tema abordată este una 

interdisciplinară datorită faptului că avem de a face cu 

procesul de memorizare, fapt ce articulează necesitatea ca 

acest studiu să atingă aspecte de psihologie pentru a înțelege 

efectele pe care memorizarea le are asupra personeității, și 

cum influențează Biblia imaginarul și acțiunile noastre. 

Menționăm că abordarea este realizată dintr-o perspectivă 

teologică. Totodată, pentru fundamentarea disciplinei de 

memorizare am apelat la teologia biblică și teologia istorică, 

iar pentru contextualizarea informației, la hermeneutică. 

Pentru conturarea dialogului cu spațiul public am abordat 

teologia publică. De asemenea, pentru realizarea cercetării 

cantitative am folosit prelucrările statistice pentru a analiza și 

a cuantifica matematic informațiile în vederea demonstrării 

argumentului. 

Cercetarea noastră doctorală va aduce contribuții 

semnificative după cum urmează: (1) răspunde nevoii de 

resurse teologice în domeniul disciplinei spirituale – 

memorizarea Scripturii; (2) fundamentează disciplina 

memorizării Scripturii atât biblic, cât și istoric; (3) contribuie 

la stabilirea mai clară a relației dintre Scriptură și sferele 

suverane, (4) demonstrează că Scriptura per se nu 



influențează spațiul public; (5) prezintă impactul Scripturii 

sub forma unei călătorii transformaționale individuale cu 

amprente în spațiul public; (6) prezintă impactul Scripturii 

asupra binelui comun; (7) este al doilea studiu de caz 

construit în baza unui chestionar de opinie publică care are ca 

temă principală memorizarea Scripturii și disciplina ei și 

primul care contribuie la construirea unui argument teologic 

la nivel doctoral (cel puțin în România, dar, din cercetările 

noastre nu am descoperit nici un alt studiu similar la nivel 

internațional). Din cunoștințele noastre, primul studiu de caz 

pe aceeași temă a fost cel din anul 2019, construit de noi 

pentru realizarea lucrării de disertație din cadrul programului 

de masterat. (8) Cercetarea cantitativă contribuie la formarea 

unei imagini a realității contemporane și cuantifică impactul 

pe care Scriptura îl are asupra personeității și asupra binelui 

comun. (9) Și, nu în ultimul rând, structura cercetării 

cantitative întreprinsă oferă o bază teoretică și practică pentru 

viitoarele cercetări din domeniul teologic, care își propun 

demonstrarea argumentului în baza calculelor, a formulelor 

matematice și a reprezentărilor statistice. 

În concluzie, ceea ce aduce inovativ teza este faptul 

că Scriptura per se nu influențează spațiul public, ci influența 

vine prin agenții sociali, și anume prin persoanele 

transformate de Cuvântul lui Dumnezeu care acționează 



zilnic în spațiul public. De asemenea, memorizarea Scripturii 

nu îmbracă numai forma învățării mecanice a textului biblic, 

ci ar trebui văzută și prin prisma asimilării informației ca 

rezultat al familiarizării cu narațiunea scripturală, prin citirea 

și recitirea regulată a Bibliei. Totodată, lucrarea de față se 

constituie într-o sursă importantă pentru viitoarele cercetări 

cantitative, având în vedere că domeniul teologic, în 

ansamblul lui, este sărac în cercetări de această natură, de o 

asemenea anvergură.  

 

  Planul și structura lucrării 

Lucrarea de cercetare este structurată în două părți 

principale, datorită perspectivei pe care o avem în materie de 

fundamentare a argumentului. Prima parte este destinată 

filtrului teoretic, construit în baza cercetării de tip calitativ, 

care va servi ca fundament teologic pentru memorizarea 

Scripturii și disciplina ei. Astfel, argumentarea noastră începe 

cu o survolare a literaturii de specialitate, grupată în trei 

categorii distincte și anume, autorii principali care vorbesc 

despre relația dintre Scriptură și sferele suverane, lucrările 

importante care dezbat tema citirii, studierii și interpretării 

Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că, în opinia noastră, pentru 

a ajunge la disciplina memorizării, trebuie mai întâi însușite 

celelalte discipline specifice Bibliei, iar în ultimul grup 



inserăm autorii care abordează tema memorizării Cuvântului 

lui Dumnezeu1. Demersul nostru s-a concretiza în 

centralizarea și denumirea tipurilor de citire și de 

memorizare, pe care cei mai mulți autori doar le-au descris 

sau au făcut referire la ele, fără a le atribui o denumire 

generică, care să fie utilizată în cercetările viitoare2.  

 În opinia noastră, acceptarea că Scriptura este și 

rămâne singura sursă și normă după care creștinul trebuie să 

își ghideze viața și nu după opinii, nu este un motiv suficient 

de convingător pentru creștinătatea zilelor noastre pentru a-i 

determina să își formeze o disciplină a memorizării ei. În 

consecință, după o definire mai amplă asupra conceptului de 

memorizare, ne-am propus să realizăm o incursiune în textul 

biblic pentru a observa dacă Dumnezeu, prin Cuvântul Său, 

face referire la această disciplină. Astfel, primul pilon al 

argumentului pro memorizare se constituie într-un fundament 

biblic pentru această disciplină și a fost clădit în baza analizei 

exegetice și hermeneutice a unor texte biblice, cu ajutorul 

cărora am argumentat cine ar trebui să adopte disciplina 

memorizării Scripturii, cum se poate dobândi această 

disciplină, care este centrul de stocare al informației, 

recomandat de Dumnezeu, precum și ritmicitatea și frecvența 

 
1 Vezi capitolul 1, Memorizarea Scripturii în literatura de specialitate. 
2 Vezi Tabelul nr. 1 – Tipuri de citire și de memorizare a Scripturii. 



memorizării3. Al doilea pilon, este fundamentat în istorie prin 

studiul întreprins asupra scrierilor iudaice, ale părinților 

bisericii, precum și ale reformatorilor, pentru a observa 

modul lor de relaționare la Scriptură4. 

 Conceptul de sfere suverane ne-a stârnit interesul încă 

de la prima întâlnire, fapt pentru care am decis explorarea 

acestui subiect, care, în final s-a dovedit a fi de impact asupra 

întregii lucrări. Incursiunea în lumea sferelor începe prin 

studierea perspectivelor istorice asupra conceptului, apoi, 

după o analiză a tipurilor de sfere suverane, privim înspre 

autoritatea și relaționarea acestora din perspectiva a două 

tradiții. Prima tradiție, cea romano-catolică, care a promovat 

principiul subsidiarității și a doua tradiție, cea calvinistă 

olandeză, care a abordat autoritatea prin prisma principiului 

sferelor suverane. Nu în ultimul rând, observăm relația dintre 

sferele suverane și Scriptură, prin prisma autorității pe care 

Dumnezeu, prin Fiul Său, o are inclusiv asupra sferei publice 

și printr-o analiză asupra drepturilor omului pentru a 

demonstra prezența preceptelor scripturale în interiorul 

tuturor sferelor suverane5.  

Faptul că Scriptura per se nu are o influență 

semnificativă asupra spațiului public, ci impactul Scripturii 

 
3 Vezi capitolul 2, Fundament biblic: disciplina memorizării Scripturii. 
4 Vezi capitolul 3, Fundament istoric: disciplina memorizării Scripturii. 
5 Vezi capitolul 4, Sferele suverane și memorizarea Scripturii. 



în sfera publică se manifestă prin agenții sociali, și anume 

prin persoanele transformate de Cuvântul lui Dumnezeu care 

acționează în spațiul public zilnic, ne-a determinat să 

abordăm două aspecte importante. În primul rând, pornind de 

la o definire mai amplă a personeității și o observare a 

factorilor formativi ai acesteia, printre care se numără și 

„povestirea” Bibliei, analizăm impactul Scripturii asupra 

personeității și a rolului pe care textul biblic îl are în formarea 

agentului social al lui Dumnezeu. În al doilea rând, 

argumentăm impactul Scripturii asupra binelui comun și a 

rolului pe care agentul social al lui Dumnezeu îl are în 

convertirea spațiului public. Considerăm că este important să 

observăm relația dintre cele trei, sfera publică, Scriptură și 

agentul social, pentru o înțelegere explicită a rolului pe care 

îl are creștinul nu numai în Biserica instituțională, ci și în 

Biserica lui Hristos ca organism, care se manifestă în mod 

comprehensiv6. 

A doua parte a studiului este destinată filtrului practic 

ce este construit în baza cercetării cantitative. În acest sens, 

am convenit să construim un chestionar de opinie publică 

pentru colectarea datelor, rezultând un eșantion format din 

1088 de subiecți. Deși, încă de la început s-au distins unele 

 
6 Vezi capitolul 5, Impactul memorizării Scripturii asupra personeității și 

binelui comun. 



cazuri particulare, totuși, chestionarul s-a dovedit o soluție 

fiabilă pentru construirea studiului de caz7, care are două 

ramuri. În primul rând, analizăm subiecții care au declarat că 

sunt înscriși în proiectul Biblia² pentru a observa disciplina 

memorizării Scripturii înainte și după implicarea în proiect, 

dacă Biblia² și-a atins obiectivele declarate, tipul de circuit 

căruia îi subscrie proiectul, precum și impactul pe care Biblia² 

îl are asupra sferelor suverane8. În al doilea rând, în baza 

datelor colectate, realizăm un profil al creștinului adept al 

Bibliei, văzut ca agent al lui Dumnezeu și, totodată, 

demonstrăm și cuantificăm impactul Scripturii asupra 

personeității și binelui comun9. 

 

  Tabloul sinoptic al tezei 

  Partea întâi – Teologia și memorizarea Scripturii  

  Capitolul 1 – Memorizarea Scripturii în literatura de 

specialitate 

  Demersul de survolare a literaturii de specialitate s-a 

concretizat în centralizarea și denumirea tipurilor de citire și 

memorizare a Cuvântului lui Dumnezeu amintite și/ sau 

descrise de anumiți autori. Am constatat cu stupoare că nici 

 
7 Vezi capitolul 6, Studiu de caz: design și metodologie de cercetare.  
8 Vezi capitolul 7, Constatări: impactul proiectului Biblia². 
9 Vezi capitolul 8, Constatări: impactul memorizării Scripturii asupra 

personeității și binelui comun.  



un autor nu se apleacă asupra acestei discipline din 

perspectiva abordată de noi. Toți aceștia definesc 

memorizarea Scripturii ca pe o învățare mecanică a versetelor 

sau cărților din Biblie, care rezultă în citarea cu acuratețe a 

informațiilor. În schimb, în opinia noastră, memorizarea 

Scripturii nu ar trebui limitată strict la această formă de 

învățare, ci se poate ajunge la un rezultat similar și prin 

familiarizarea cu întreaga narațiune biblică prin citirea și 

recitirea și implicit prin ascultarea sau reascultarea 

consecventă a Cuvântului lui Dumnezeu. Acest tip de 

memorizare l-am denumit generic memorizarea 

transformatoare. 

 

  Capitolul 2 – Fundament biblic: disciplina 

memorizării Scripturii 

  Pentru a fundamenta importanța memorizării 

Scripturii și a disciplinei aferente, am considerat de bun augur 

să conturăm doi piloni, unul biblic și unul istoric. Pentru 

primul pilon, cel biblic, am recurs la o analiză exegetică și 

hermeneutică asupra unor pasaje scripturale pentru a vedea 

perspectiva divină referitoare la disciplina memorizării. Atât 

Vechiul Testament, cât și Noul Testament abundă în versete 

care fac trimitere la pretenția lui Dumnezeu de maximizare a 

disciplinei de memorizare a Scripturii, de la un nivel micro 



spre unul macro și, chiar dacă sună utopic, această disciplină 

cu debut în sfera individuală trebuie să urmeze un parcurs 

care transcende sferele suverane. Pentru implementarea 

disciplinei, Dumnezeu trasează direcții precise. În primul 

rând, adultul trebuie să adopte o atitudine autodidactă, să își 

formeze și, totodată, să continue procesul memorizării 

transformatoare. Numai după împlinirea acestui prim pas, se 

poate trece la următorul, cel de transmitere din generație în 

generație a Cuvântului lui Dumnezeu prin implementarea 

disciplinei de memorizare a Scripturii în interiorul sferei 

familiale și, totodată, în sfera publică.  

  Levav, inima este prezentată ca recomandarea lui 

Dumnezeu pentru înmagazinarea sau „întipărirea” 

Cuvântului, aceasta îndeplinind funcțiile care revin capului și 

creierului, minții, în zilele noastre. O inimă umplută cu 

principiile pure și cu adevărurile biblice, contribuie de fapt la 

formarea și transformarea personeității, iar acțiunile expun 

caracterul informațiilor asimilate și gradul de familiarizare cu 

mesajul biblic. Biblia prezintă inclusiv importanța unui ciclu 

disciplinar în materie de memorizare, ca rezultat al 

ritmicității și al frecvenței cu care se face apel la Scriptură, a 

cărui constanță este recomandat să se extindă pe întreaga 

durată a vieții – zi și noapte.  

 



  Capitolul 3 – Fundament istoric: disciplina 

memorizării Scripturii 

  Cel de-al doilea pilon reprezintă fundamentul istoric 

pentru disciplina memorizării Scripturii. Iudaismul a înțeles 

procesul de memorizare a Cuvântului nu doar ca pe un 

exercițiu de amintire, ci ca pe unul de cunoaștere cu inima. 

Astfel, au dezvoltat o serie de tehnici pentru întărirea 

memoriei, dintre care amintim memoria protetică, care 

prezintă elementele protetice ca având rolul de a facilita 

procesul de amintire. Biblia ebraică prezintă mai multe 

proteze memorative, care pe lângă factorul didactic conținut, 

prezintă și un factor activ care determină angajarea în trecut 

cu scopul fundamentării deciziilor prezente, mai precis 

acționare în conformitate cu preceptele scripturale. Principiul 

memorizării scrierilor sfinte cu inima nu s-a oprit la iudaism, 

ci acesta a fost preluat și dus mai departe atât de părinții 

bisericii, care au declarat în mod public importanța 

„scufundării” în Cuvânt, cât și de reformatori, care sub 

sloganul Sola Scriptura au promovat accesul neîngrădit la 

Biblie. 

 

 

 



  Capitolul 4 – Sferele suverane și memorizarea 

Scripturii 

  Sferele suverane sunt domeniul sau limitele în cadrul 

cărora acționează un grup de oameni, cu autonomie proprie, 

autoritatea fiecăreia fiind supremă numai în cadrul pământesc 

pentru că își are originea în autoritatea supremă a lui 

Dumnezeu, iar Dumnezeu este prezent și domnește în aceste 

sfere prin agenții Săi sociali și prin Cuvântul Său. Referitor 

la prezența Cuvântului lui Dumnezeu în interiorul sferelor 

suverane, am argumentat că atât drepturile omului, care au 

fundament biblic, cât și creștinii adepți ai Bibliei sunt o 

dovadă indirectă a prezenței Scripturii, aceasta fiind o punte 

de legătură între sfere. 

 

  Capitolul 5 – Impactul memorizării Scripturii 

asupra personeității și binelui comun 

  Comunicarea și informația sunt doi factori esențiali în 

formarea personeității. Acestora mai poate fi adăugată 

povestirea, care este un mix între comunicare și informație. 

În lucrare, am argumentat că „povestea” Bibliei însumează 

acești factori formativi, ca atare Cuvântul lui Dumnezeu are 

impact formativ și transformativ asupra personeității. De 

asemenea, am argumentat că agentul social al lui Dumnezeu 

este creștinul adept al Bibliei a cărui personeitate a intrat în 



contact cu acest caracter al Bibliei, care recunoaște 

dependența de resursele infinite ale lui Dumnezeu, a dobândit 

înțelepciunea divină și gândirea lui Hristos și, totodată, 

prezintă o atitudine de slujire, renunțare și smerenie, toate 

aceste calități fiind necesare în îndeplinirea misiunii lui 

Dumnezeu. Agentul social înțelege că misiunea lui 

Dumnezeu a devenit și misiunea lui, în consecință ia act 

participativ la „convertirea” culturii și a valorilor promovate 

în spațiul public, precum și la „remodelarea” spațiului public, 

scopul fiind canalizarea atenției înspre Dumnezeu și 

Cuvântul Său, aceasta fiind singura cale spre un bine comun 

și o bunăstare socială pe termen lung.  

 

  Partea a doua – Memorizarea Scripturii în 

practica actuală  

 Capitolul 6 – Studiu de caz: design și metodologie 

 În cea de-a doua parte a lucrării am analizat datele 

colectate cu ajutorul chestionarului de opinie de tip omnibus, 

format din  25 de itemi. Chestionarul a fost completat în 

perioada 18.11.2021-02.01.2022 de către 1088 subiecți, 

dintre care 588 subiecți sunt implicați în proiectul Biblia², din 

20 de țări și de confesiuni diferite. 81% femei, dintre care 

98% s-au declarat FCAB și 19% bărbați, dintre care 96% 

BCAB. Obiectivul principal a fost stabilirea impactului pe 



care proiectul Biblia² atât în viața participanților, cât și în 

sfera publică, precum și impactul memorizării Scripturii 

asupra personeității și binelui comun.  

 

 Capitolul 7 – Constatări: impactul proiectului 

Biblia² 

 În urma analizei datelor oferite de grupul de subiecți 

implicați în Biblia², am constatat un progres substanțial în 

dreptul disciplinei aferente Scripturii după implicarea în 

proiect. Biblia² a creat punți de legătură între sfera 

individuală și Scriptură contribuind la familiarizarea 

participanților cu povestea Bibliei, care la rândul ei a avut 

impact asupra personeității, dar și asupra celorlalte sfere 

suverane cu care aceștia interacționează. Totodată, subiecții 

implicați în proiect s-au declarat într-un procent de 99% că 

sunt creștini adepți ai Bibliei, fiind de acord în mare măsură 

că Biblia este un adevăr public care ar trebui să se regăsească 

în spațiul public, iar credința creștină trebuie manifestată nu 

doar în spațiul privat sau în interiorul comunității religioase, 

ci și în spațiul public. Ca atare, având în vedere că acest statut 

a fost influențat de Biblia², am argumentat că impactul 

proiectului transcende sfera individuală, manifestându-se 

implicit în spațiul public.În consecință, Biblia² este un proiect 

cu impact asupra personeității și binelui comun, care își 



dovedește utilitatea la o scară internațională. Considerăm că 

proiectele din această categorie sunt o necesitate pentru 

realitatea contemporană, având în vedere că mai mult de 

jumătate dintre subiecții Biblia² au declarat că înainte de 

implicarea în proiect nu prezentau o disciplină zilnică în 

materie de citire, studiere și memorizare a Scripturii.  

 

 Capitolul 8 – Constatări: impactul memorizării 

Scripturii asupra personeității și binelui comun 

 Datele oferite de întregul eșantion au contribuit la 

formarea unui profil al creștinului adept al Bibliei, care în 

cercetarea teoretică l-am denumit agentul social al lui 

Dumnezeu, precum și să cuantificăm măsura în care 

memorizarea Scripturii are impact asupra personeității și 

asupra binelui comun.  

• Un procent ridicat, respectiv 99.62%, dețin o Biblie în 

format fizic. 

• 67% au dezvoltat o disciplină a Scripturii cu o 

ritmicitate și frecvență zilnică, diferența optând 

pentru o interacțiune săptămânală sau ocazională. 

• Familiarizare graduală cu narațiunea biblică odată cu 

înaintarea în vârstă. 



• 93.22% au o disciplină riguroasă în materie de 

frecventarea biserici, optând pentru o frecvență 

săptămânală sau de mai multe ori pe săptămână. 

• Între disciplina Bibliei și cea a frecventării există o 

relație de interdependență și reciprocitate: o disciplină 

riguroasă a Scripturii influențează în mod pozitiv 

frecvența interacțiunii cu biserica și invers. 

• Aproximativ 90% au declarat că familiarizarea cu 

Scriptura a avut impact asupra: vieții personale, vieții 

de familie, caracterului, acțiunilor, limbajului/ 

vocabularului, eticii, imaginii asupra vieții și calității 

de creștin. Toate elementele enumerate sunt 

componente ale personeității, jaloane care vorbesc 

despre valorile adoptate, iar constatarea unei influențe 

asupra lor înseamnă confirmarea impactului pe care 

Cuvântul lui Dumnezeu îl are asupra personeității. 

• Biblia este considerată un adevăr public (98%) care ar 

trebui să se regăsească în spațiul public (83%), în 

consecință credința ar trebui manifestată și în spațiul 

public (96%). Majoritatea consideră că aceste 

afirmații sunt adevărate în mare măsură. 

• 94% dintre subiecți consideră virtuțile creștine ca 

fiind rezultatul unei memorii pline de Cuvântul lui 



Dumnezeu, iar 80% dintre aceștia sunt de acord cu 

acest adevăr în mare măsură. 

  

  Concluzii 

În urma cercetării calitative și cantitative, am 

convenit următoarele: 

• Memorizarea Scripturii, așa cum a fost definită în 

această lucrare, își găsește fundamentul în doi piloni 

principali: în primul rând, în Cuvântul lui Dumnezeu, 

iar în al doilea rând, în istorie. 

• Creștinul adept al Bibliei este persoana care:  

(1) a intrat în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu, 

dovada fiind faptul că deține o Biblie; 

(2) prezintă o disciplină a memorizării Scripturii cu 

locație în inimă și cu o ritmicitate și frecvență zilnică;  

• Memorizarea Scripturii are impact asupra 

personeității individuale datorită caracterului 

formativ și transformativ pe care îl prezintă povestea 

Bibliei, calificând o astfel de persoană pentru calitatea 

de agent social al lui Dumnezeu. 

• Scriptura are impact și asupra sferei familiale, ca o 

consecință a impactului pe care memorizarea 

Cuvântului îl are asupra personeității, agentul social 



facilitând accesul la scrierile bibice în această sferă, 

adevăr confirmat de rezultatele studiului de caz. 

• Pentru că perspectiva asupra vieții îi este transformată 

de Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că e de principiu 

că Biblia este un adevăr public, care trebuie să se 

regăsească în spațiul public, ca atare acționează în 

această direcție, înțelegând importanța manifestării 

credinței în spațiul public. De fapt, nu putem să 

vorbim despre creștini prezenți în spațiul public și de 

o credință absentă. Identitatea de creștin implică 

trăirea credinței în orice circumstanță. Ca atare, 

datorită dobândirii unui bagaj de cunoștințe biblice, 

agentul poate construi poduri lingvistice între 

Scriptură și sferele suveran și, totodată, înlătură riscul 

creării unei discontinuității a Evangheliei, pe care îl 

ridică aculturația și contextualizarea excesivă a 

Scripturii. În consecință, agentul social al lui 

Dumnezeu contribuie la „convertirea” culturii și la 

„remodelarea” spațiului public, cu scopul de a 

promova singura cale – Dumnezeu și Cuvântul Său – 

spre un bine comun și o bunăstare socială pe termen 

lung. 



• Astfel, asistăm la un proces de maximizare a 

implementării disciplinei de MS și a impactului 

Scripturii de la nivel micro la un nivel macro. 

• Biblia² este un proiect cu circuit deschis care își aduce 

aportul în realizarea acestui proces.  

 

            Direcții noi de cercetare 

 În urma studiului întreprins au apărut noi direcții de 

cercetare, care cu siguranță vor aduce un plus hermeneuticii, 

în particular, și teologiei, în general.  

• Inexistența unei lucrări de cercetare concentrată strict 

numai pe fundamentarea biblică a disciplinei de 

memorizare a Scripturii și a unei lucrări care să 

urmărească parcursul istoric în detaliu al acesteia 

reprezintă o lacună majoră. În consecință, considerăm 

ca fiind mai mult decât benefică exploatarea acestui 

gol. 

• Un studiu de caz care să studieze relația cu Scriptura 

a CAB divorțați și care trăiesc în concubinaj. 

• Referitor la ritmicitatea și numărul citirii integrale a 

Bibliei, am identificat mai multe diferențe între 

grupul BCAB, care merită cercetate având în vedere 

că aceste situații nu se regăsesc și printre FCAB.  



• În cazul frecventării bisericii, s-au distins diferențe 

între FCAB și BCAB. Un studiu de caz ar putea aduce 

clarificări valoroase. 

• În rândul subiecților care s-au declarat creștini am 

identificat o stare de incertitudine în ce privește 

impactul Scripturii în viața lor. Ce îi determină pe 

acești creștin să afirme că nu știu dacă Biblia a avut 

impact în viața lor?  

• BCAB raportează într-un număr mai scăzut un impact 

al Scripturii în măsură mare față de FCAB. Un studiu 

de caz în acest sens ar aduce lumină asupra cauzelor 

care determină această diferență notabilă și ar putea 

da direcții care să corecteze situația curentă.  

• Chiar dacă numai un procent scăzut dintre CAB au 

declarat că nu este importantă manifestarea credinței 

în spațiul public, totuși considerăm că este o situație 

care merită atenție din moment ce identitatea de 

creștin implică de fapt trăirea credinței fără 

întreruperi, inclusiv în spațiul public.  

• Referitor la virtuțile creștine, considerăm că un studiu 

care să cerceteze și să analizeze procesul de formare 

al acestora din perspectivă biblică ar aduce contribuții 

semnificative teologiei.  



• Pentru că, în opinia noastră, există probabilitatea ca 

etica să fie considerată mai degrabă un rezultat al 

educației familiale și pentru că nu există o certitudine, 

considerăm că se justifică realizarea unui studiu care 

să analizeze factorii care influențează etica 

persoanelor creștine. 

• În urma analizei comparate a rezultatelor din anul 

2019 cu cele din 2022 am constatat un regres al 

impactului pe care proiectul Biblia² îl are asupra 

disciplinei memorizării Scripturii atât la nivel 

individual, cât și la nivel familial. Pentru elucidarea 

cauzalității, considerăm că se impune realizarea unui 

studiu de caz în această direcție în vederea 

îmbunătățirii politicilor și metodelor adoptate de 

proiect pentru a contribui la formarea și consolidarea 

acestei discipline. 
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