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Abstract
This study deals with three biblical texts reading on oil sacrament of the sick,
which contains Old Testament quotations. Hearing the Apostle lecture (Rom. 15:
1-7) from second group of lecture and from the 4th group Apostle (II Cor. 6:167:1) and Gospel (Matt. 8: 14-23) lectures, the Christian believers receive a proof
of God’s encouragement, reading about divine will accomplished in Jesus Christ.
The theme of divine consolation “pours through the Scriptures”, must patient
of the community of Rome. The expression “the insults of those who insult you
have fallen on me” from Psalm 68:10 (LXX) refers to the sufferings and crucifixion of the Lord, urge a silent suffering to consolidate the spiritual unity.
The unity in Christ is underlined by the exhortation of purified the moral life
(II Cor. 6:17-18), assuming the worship of servant of God (Is. 53:4), like Peter’s
mother in law. These quotations fortified the sick man by spiritual conversion
and call Christian Church to pray faithful from Lord’s forgiven (Jam. 5:5).
Keywords: Jesus, Christians, biblical lecturers, intertextuality, worship, healing

Introducere
Biserica cre[tin\ utilizeaz\ cuvântul Scripturii pentru a chema,
hr\ni [i conduce membrii s\i la Dumnezeu. Prin urmare, aceast\
dimensiune sacramental\ combin\ muzica sacr\ cu textul, materia
cu Duhul, Vechiul cu Noul Testament, `mplinite `n numele lui Dumnezeu, din dorin]a ca „to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i la cuno[tin]a
adev\rului s\ vin\” (I Tim. 2, 4).
Taina Sfântului Maslu este fundamentat\ teologic, biblic [i istoric
pe textul din Epistola Sfântului Iacov 5, 13-16, Biserica primar\
dezvoltând-o pân\ la forma actual\ din Molitfelnic.
Lecturile biblice de la Taina Sfântului Maslu sunt `mp\r]ite `n
[apte segmente, care cuprind Prochimen, Apostolul [i Evanghelia.
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Prochimenul Apostolului, care este un verset din Psalmi, este veriga
de leg\tur\ dintre Vechiul [i Noul Testament, subliniind planul de
mântuire al lui Dumnezeu `n istorie. Vocea psalmistului r\sun\ `n
inimile credincio[ilor, aducând cuvântul viu al lui Dumnezeu, exprimat `n cultul evreiesc. Lecturile biblice `n cultul cre[tin extind [i diversific\ relat\rile despre slujirea lui Dumnezeu, reliefate de Vechiul Testament (Prochimen) [i de Noul Testament (Epistola [i Evanghelia).
Textele lecturilor biblice au fost alese cu grij\ de Sfin]ii P\rin]i.
Cele [apte lecturi din Taina Sfântului Maslu urmeaz\ un crescendo al
mesajului. Prima subliniaz\ iertarea `n Biseric\, apoi rev\rsarea milei
lui Dumnezeu [i `nchinarea `n dragoste. Ultimele patru secven]e
biblice ne invit\ la compasiune cre[tin\, priveghere continu\, dobândirea smereniei ca virtute vindec\toare, pentru a sluji doxologic pe Dumnezeu.

1. Intertextualitate `n al doilea Apostol (Rom 15, 1-7)
Scrierile Noului Testament care citeaz\ cel mai des din Vechiul
Testament fac aluzii explicite sau inten]ionate. În Noul Testament
avem, de asemenea, citate compuse din diferite texte ale Vechiului
Testament, care exprim\ un sentiment similar teologic, prin exprimarea sfin]ilor scriitori, diferi]i ca persoane, dar umbri]i de acela[i
Duh Sfânt. Aceste citate sunt cuvinte umane, apar]inând limbajului
uman. În acest fel, acestea sunt analizate prin instrumente gramaticale, lingvistice [i filosofice, ca oricare alte cuvinte umane. Integrarea simpl\ a unui cuvânt `n corpul Scripturii d\ o nou\ valoare
lingvistic\ [i impune cercetarea sa `n acest context special.
Al doilea segment de lecturi biblice de la Taina Sfântului Maslu,
din care vom aborda `n prezentul studiu doar textul Apostolului,
are ca element comun mila mântuitoare a lui Dumnezeu fa]\ de cei
ce-L caut\ sincer. Apar]inând Tainei prin care suferin]a este alinat\ `n
comuniunea rug\toare, mesajul lecturii din Epistola c\tre Romani
15, 1-7 atinge resorturile suflete[ti ale celor bolnavi suflete[te [i trupe[te, `ndemnând fiin]a uman\ s\ restabileasc\ rela]ia corect\ cu
Dumnezeu.
1.a. Textul Apostolului
„Fra]ilor, datori suntem noi, cei tari, s\ purt\m sl\biciunile celor
neputincio[i [i s\ nu c\ut\m pl\cerea noastr\. Ci fiecare dintre
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noi s\ caute s\ plac\ aproapelui s\u, la ce este bine, spre zidire.
C\ [i Hristos n-a c\utat pl\cerea Sa, ci, precum este scris, «Oc\rile
celor ce Te oc\r\sc pe Tine, au c\zut asupra Mea». C\ci toate câte
s-au scris mai `nainte, s-au scris spre `nv\]\tura noastr\, ca prin
r\bdarea [i mângâierea, care vin din Scripturi, s\ avem n\dejde. Iar
Dumnezeul r\bd\rii [i al mângâierii s\ v\ dea vou\ a gândi la fel
unii pentru al]ii, dup\ Iisus Hristos, pentru ca to]i laolalt\ [i cu o
singur\ gur\ s\ sl\vi]i pe Dumnezeu [i Tat\l Domnului nostru
Iisus Hristos. De aceea, primi]i-v\ unii pe al]ii, precum [i Hristos
v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu” (Rom. 15, 1-7).
1.b. Exegeza textului
Textul de la Romani 15 prelunge[te `ndemnul paulin c\tre cei
puternici, de a fi `ng\duitori fa]\ de „cei slabi”, `ndemn care a debutat `n capitolul 14. Unii comentatori1 consider\ c\ folosirea persoanei I plural din `ndemnul de la v. 1 este dezvoltat\ `n versetele
2-3, ca o concluzie la Rom. 14, 20-23. La cealalt\ extrem\ sunt
bibli[tii, care gândesc c\ Rom. 15, 1 reprezint\ o tranzi]ie de la problema celor slabi [i a celor tari din Roma, pentru a explora principiile cre[tine referitoare la modul solu]ion\rii `n dispute comunitare,
`n general2.
Paragraful este cuprins `ntre versetele 1 [i 7. Apostolul Pavel
`ndeamn\ pe credincio[ii „cei puternici” din Roma s\ accepte sl\biciunea celor mai pu]in tari, dar nu pentru „pl\cerea lor” sau `n
sensul satisfacerii unei libert\]i cre[tine proprii3. Cei puternici sau
„tari” trebuie s\ plac\ celorlal]i (v. 2), urmând exemplul Domnului
[i Mântuitorului Iisus Hristos, Care i-a pus pe ceilal]i `naintea intereselor Sale, când a suferit repro[urile `ndreptate de oameni `mpotriva lui Dumnezeu (v. 3). Folosind un text din Psalmul 68 pentru
a descrie primirea repro[urilor de Hristos (v. 3b), Apostolul Pavel
1
Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans, Eerdmans, Grand Rapids, 1996,
p. 864; Simon Legasse, L'épȋtre de Paul aux Romains, Editura Cerf, coll. Lectio
divina 10, Paris, 2002, pp. 891-892.
2
Dionisie Stamatoiu, La plinirea vremii (Gal IV,4), Pagini de Noul Testament,
Editura Universit\]ii Craiova, Craiova, 2002, p. 94; Pr. Nicolae Petrescu, Explicarea Apostolelor Duminicale, EIBMBOR, Bucure[ti, 1975, pp. 122-123.
3
Jean Pierre Lémonon, Les Épȋtres de Paul II Romains Galates, Editura Bayard/Centurion, Paris, 1996, p. 149.
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adaug\ o afirma]ie general\ despre aplicabilitatea Vechiului Testament la experien]a cre[tin\, focalizându-se pe scopul acestuia de
a `nt\ri n\dejdea credincio[ilor (v. 4). Printr-o urare-rug\ciune
concluziv\ se revine la problema discutat\, Apostolul rugând pe
Dumnezeu s\ dea Bisericii din Roma o unitate a gândirii (v. 5), ca
s\ poat\ s\ m\rturiseasc\ pe Dumnezeu `ntr-un glas puternic [i unitar (v. 6). Astfel, pericopa este `n general privit\ ca o chemare adresat\ „celor puternici” din Roma pentru a urma exemplul slujirii lui
Hristos `n dragoste fa]\ de ceilal]i, pentru a `nt\ri unitatea Bisericii4.
În Rom. 15, 3 Pavel aplic\ `ndemnul de la „a pl\cea aproapelui” la exemplul dat de Hristos (`n acest fel socotindu-se [i el,
implicit, pe calea corect\ a slujirii cre[tine). Celor puternici le spune
s\ nu gândeasc\ c\ „a da” spre al]ii reprezint\ o incompatibilitate cu
„t\ria” lor, deoarece Mesia nu a c\utat pl\cerea Sa. Ne a[tept\m
ca aceasta s\ fie o referin]\ explicit\ la Hristos, Care {i-a dat via]a
pentru a salva umanitatea c\zut\ sau pe „cei slabi” (cf. 5, 6). De aceea,
dup\ o formul\ introductiv\, Pavel citeaz\ din Ps. 68, 10 (LXX),
a[ezând aceste cuvinte pe buzele Mântuitorului, deci nu pe cele
ale psalmistului5.
Ps 68, 10 (LXX) kai. ga.r o` Cristo.j
ouvc e`autw/| h;resen(
avlla. kaqw.j
ge,graptai\ oi`
ovneidismoi. tw/n
Ps 68, 11 (rom) ovneidizo,ntwn se
evpe,pesan evpV evme,Å
(Rom 15,3)

o[ti o` zh/loj tou/ oi;kou sou
kate,fage,n me kai. oi` ovneidismoi. tw/n ovneidizo,ntwn se
evpe,pesan evpV evme,
C\ râvna casei Tale m-a mâncat [i oc\rile celor ce Te
oc\r\sc pe Tine au c\zut
asupra mea.

„Asupra mea” din citare se refer\ la Hristos, iar „pe Tine” se
refer\ la Dumnezeu. Astfel, oc\rile sunt rostite de cei f\r\delege,
`mpotriva lui Dumnezeu, prin acuzarea lui Hristos. Sfântul Pavel
4
P\rintele James Thornton, Din Apostol citire... Predici la Apostol `n duminicile de peste an, trad. R. Hagiu, Editura Cartea Ortodox\ [i Editura Egumeni]a,
f.a., p. 190.
5
Pr. dr. Ilie Melniciuc-Puic\, R\bdarea [i mângâierea care vin din Scripturi.
Argumenta]ia veterotestamentar\ `n Epistola c\tre Romani, Editura Performantica, Ia[i, 2009, p. 257.
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citeaz\ textul probabil pentru c\ cei slabi au adus repro[uri celor
„tari”. Apostolul recurge la o elips\, eviden]iind c\ Hristos nu a
pl\cut Sie[i, ci aproapelui, spre mântuire, motiv pentru care a fost
oc\rât [i a p\timit. Elipsa include [i faptul c\ Hristos a pl\cut Tat\lui,
motiv pentru care a acceptat oc\rile celor f\r\delege. Textul, `n
explicarea paulin\, arat\ calea cea mai bun\ pentru a marca suferin]a pe care Hristos a asumat-o `n slujirea Sa c\tre Dumnezeu, suferin]\ pentru mântuirea oamenilor, `ncununat\ pe cruce. Cu siguran]\,
expresia „nu a c\utat a sa pl\cere” face referire la r\stignirea Domnului, deoarece aghiografii Noului Testament folosesc Ps. 68 `n leg\tur\ cu patimile lui Hristos (Mt. 27, 34// Mc. 15, 35-36 // Lc. 23, 36 //
In 19, 28-29; In 2, 17; In 15, 25; Fp. 1, 20; Rom. 11, 9), fie citându-l, fie f\când aluzie la el. Prima parte din Ps. 68, 10 este citat
`n In 2, 17, confirmând c\ textul a fost `ntâi asumat de Hristos [i
mai pe urm\ apostolii I-au atribuit aceste cuvinte Lui6. Repro[urile
sau oc\rile suferite amintesc de cârtirea mul]imii [i a tâlharilor
r\stigni]i cu El, fac referire la divinitatea Sa, care nu-{i manifest\
atotputernicia `n situa]ie de criz\ (Mt. 27, 27-31. 31-40 [i paralele).
Verbul grecesc oneidizo, cu sens de a bate joc, a oc\r`, este
amintit `n Fericiri la Mt. 5, 11 // Lc. 6, 22, ca [i la I Petru 4, 14, [i
se aseam\n\ ca sens cu afirma]iile din Evr. 10, 33; 11, 26 [i mai ales
13, 13, unde cre[tinii sunt `ndemna]i s\ „primeasc\ oc\rile pe care
le `ndur\”7. Astfel, sensul cit\rii eviden]iaz\ necesitatea urm\rii lui
Hristos `n slujire. Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune: „Era cu neputin]\ ca s\ nu fie oc\rât, era cu neputin]\ ca s\ nu p\timeasc\ ce a
p\timit, dac\ ar fi voit s\ Se gândeasc\ la ale Sale; `ns\ El n-a voit
a[a, ci fiindc\ S-a gândit numai la ale noastre, de aceea a l\sat la o
parte ale Sale”8. Sfântul Apostol Pavel pare a se referi la perspectiva
6
Prof. dr. Vasile Gheorghiu, Activitatea Domnului `n Ierusalim cu ocazia primelor Pa[te (In 2, 23-25), `n „Mitropolia Banatului”, an VIII (1958), nr. 7-9,
pp. 334-335.
7
Art. „Batjocur\”, `n Pr. dr. Ioan Mircea, Dic]ionar al Noului Testament A-Z,
EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, p. 57; J. Schneider, art. „ovneidizo”, `n Theological Dictionary of New Testament, (G. Kittel [i G. Friedrich eds.), Eerdmans, Grand Rapids,
1964, vol. V, pp. 240-242.
8
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, trad. de P.S. Teodosie Atanasiu, revizuit\ [i `ngrijit\ de Cezar Iva[cu [i
Cristina Untea, Editura Christiana, Bucure[ti, 2005, p. 493.
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suferin]ei „celor tari”, care vor `ng\dui limit\rile celor slabi ce consum\ carne [i vin, `n virtutea `n]elegerii libert\]ii absolute din
perspectiv\ ceremonial\, de[i ei `n]eleg aceste practici cultice ca
ziditoare pentru comunitate. Trebuie, deci, s\ sufere pentru binele
celorlal]i.

Intertextualitate `n al doilea Apostol (II Cor. 6, 16 — 7, 1)
Al patrulea segment de lecturi biblice de la Taina Sfântului Maslu,
din care vom aborda `n prezentul studiu lectura din Apostol [i lectura din Evanghelie, are ca element mobilizator dorin]a de a fi uni]i
`n sfin]enia bisericeasc\, dup\ ce am fost `ndemna]i la o slujire
sublim\ a semenilor, prin imnul dragostei (I Cor. 12, 28 – 13, 8).
2.a. Textul Apostolului
„C\ci noi suntem templu al Dumnezeului Celui viu, precum
Dumnezeu a zis c\ «Voi locui `n ei [i voi umbla [i voi fi Dumnezeul lor [i ei vor fi poporul Meu». De aceea, «Ie[i]i din mijlocul lor
[i v\ osebi]i», zice Domnul, [i «de ce este necurat s\ nu v\ atinge]i» [i
«Eu v\ voi primi pe voi». {i «voi fi vou\ tat\, [i ve]i fi Mie fii [i fiice»,
zice Domnul Atot]iitorul. Având deci aceste f\g\duin]e, iubi]ilor, s\
ne cur\]im pe noi de toat\ `ntinarea trupului [i a duhului, des\vâr[ind sfin]enia `n frica lui Dumnezeu” (II Cor. 6, 16b-18; 7, 1).
2.b. Exegeza textului
Epistolele c\tre Corinteni se adreseaz\ unui grup de cre[tini la
care Apostolul Pavel a predicat Evanghelia personal vreme de
peste un an [i jum\tate (Fp. 18, 11) [i cu care a men]inut un
contact regulat (ca martori `n epistolele sale [i prin soliile trimise
la ei). Sfântul Apostol Pavel era deprins a propov\dui Bisericii din
Scripturile Vechiului Testament, `n timpul vizitelor sale, iar `n Epistolele sale c\tre Corinteni g\sim dovezi ale acestui lucru. În ambele epistole pauline sunt introduse argumente care presupun o
familiaritate cu publicul s\u, cu fragmente alese din Vechiul Testament. Atunci când Pavel face referire `n trecere, f\r\ explica]ie, la
o relatare biblic\ sau un tip veterotestamentar, cu siguran]\ se a[teapt\ ca auditoriul s\-[i aminteasc\ `nv\]\tura de baz\ pe care el
o oferise `n propov\duirea cre[tin\. James McDonald a sugerat c\
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aceste dou\ texte formeaz\ `nceputul [i sfâr[itul unei predici midra[ice, potrivit obiceiului evreiesc, citând un [ir de texte de la
`nceputul [i punctul culminant al diferitelor unit\]i de material al
propov\duirii9.
Cele mai multe citate din Scripturile ebraice din aceast\ epistol\
sunt interpret\ri integrale, `n manier\ cre[tin\10. În II Cor. 6, 16-18
am g\sit un citat unic, compus din fraze `ntregi din Vechiul Testament, care fuzioneaz\ `n scris, ca un [ir de ecouri scripturistice”11.
Apostolul Pavel a aranjat cele patru citate din Vechiul Testament,
`n versetele 16-18, astfel c\ acestea `ncep [i se `ncheie cu f\g\duin]e verbale ale lui Dumnezeu, inserând dou\ paralele conceptuale: „ie[i]i din mijlocul lor [i v\ osebi]i” [i „de ce este necurat s\
nu v\ atinge]i”12.
Îndemnul imperativ al Apostolului Pavel, de la II Cor. 6, 14a:
Mh. gi,nesqe e`terozugou/ntej avpi,stoij, afirm\ `nv\]\tura despre osebirea celor p\c\to[i din adunarea celor cur\]i]i prin Taina Botezului
`n Hristos. Avem cuvântul e`terozugou/ntej, derivat de la cuvintele
e`teroj („un alt”) [i zugo,j („un jug”). Rezult\ c\ Apostolul Pavel,
folosind expresia „nu v\ `njuga]i la jug str\in cu cei necredincio[i”, ar
fi putut avea `n minte legisla]ia agricol\ a Vechiului Testament,
care stipula: „Legea Mea s\ o p\zi]i; vitele tale s\ nu le faci s\ se
`mpreune cu alt soi”; [i „S\ nu ari cu un bou [i cu un asin” (Lev.
19, 19, Deut. 22, 10)13. În Deut. 22, 9-11, interdic]ia de a amesteca
la jugul comun diferite tipuri de animale apare din cauza incompatibilit\]ii fizice. Jugul ar putea fi mai bine `n]eles ca o figur\ de parteneriat sau chiar de ucenicie, la fel ca `n Sir. 51, 26 [i Mt. 11, 2914.
9
J.I.H. McDonald, Paul and the Preaching Ministry: A Reconsideration of 2
Cor. 2:14-17 in Its Context, `n „Journal for the Study of the New Testament”, 17,
1983, pp. 43-47.
10
D.A. deSilva, Recasting the Moment of Decision: 2 Corinthians 6:14 – 7:1 in
Its Literary Context, `n „Andrews University Studies”, 31.1 1993, p. 13.
11
R.B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul, New Haven and London,
Yale University, 1989, pp. 20-29.
12
C. Blomberg, The Structure of 2 Corinthians 1-7, `n „Criswell Theological
Review”, 4.1, 1989, p. 13.
13
J.A. Fitzmyer, Qumran and the Interpolated Paragraph in 2 Cor 6, 14 – 7, 1,
`n „Catholic Biblical Quarterly”, 23 1961, p. 278.
14
R. Jamieson, A Commentary: Critical, Experimental and Practical on the
Old and New Testaments, vol. 1, Grand Rapids, Eerdmans, 1945, pp. 672-673.
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Termenul mh. este un negativ de voin]\, dorin]\ sau `ndoial\.
Nega]ia ouv neag\ faptul, dar mh. neag\ ideea15. Nega]ia mh. este folosit\ aici cu un imperativ prezent [i aceast\ clauz\ ar trebui, prin
urmare, tradus\ „nu v\ `njuga]i la jug str\in cu cei necredincio[i,
a[a cum o fac unii deja”.
Corintenilor li s-a poruncit s\ se separe de avpi,stoij, „necredincio[i”. În contextul cultural din epistolele Corinteni, dou\ grupuri
de oameni sunt eviden]iate: p\gâni neconverti]i [i profe]ii fal[i.
Ambele grupuri sunt caracterizate prin avpi,stoij, pentru c\ ei nu
cred `n vestea bun\ despre Iisus Hristos.
Pavel, Apostolul Neamurilor, rezum\ premisa lui pentru separarea necesar\ `ntre cei ce pot d\una prin atitudinea permisiv\
fa]\ de p\cat, `n exprimarea categoric\: h`mei/j ga.r nao.j qeou/ evsmen
zw/ntoj. H`mei/j este plasat aici, la `nceput, pentru a accentua aten]ionarea paulin\ adresat\ corintenilor, amintind c\ ei sunt poporul
lui Dumnezeu, atât fiecare `n parte (I Cor. 6, 19), precum [i to]i la
un loc (I Cor. 3, 16). Cuvântul nao.j, care apare `n acest verset, arat\
faptul c\ Templul lui Dumnezeu, Biserica, trebuie s\ se ]in\ departe de la orice fel de impuritate cauzat\ de p\cat. Cuvântul nao.j,
spre deosebire de i`ero.n, este sanctuarul care se identific\ cu locul
cel mai sfânt. Cerin]ele Vechiului Testament pentru sfin]enia din acest
loc nu pot fi subliniate `ndeajuns16. Participiul adjectival zw/ntoj
(„viu”) este semnificativ. Apostolul `ncearc\ s\ fac\ un contrast
`ntre Dumnezeul adev\rat din credin]a cre[tin\ [i idolii f\r\ via]\
[i existen]\ din religiile p\gâne.
Pentru a sprijini argumentul s\u, Apostolul Pavel citeaz\ ca surs\
autoritativ\ Vechiul Testament. Folosind citate din Lev. 26, 11-12;
Iez. 37, 27; Is. 52, 11; Ie[. 20, 34; II Sam. 7, 14 [i II Sam. 7, 8, el
cuprinde inten]ionat atât necesitatea de separare de la p\rt\[ia
gre[it\, cât [i promisiunile care se manifest\ prin dreptul de a participa la cult. Betz sus]ine c\ aceste m\rturisiri reflect\ o `n]elegere a
Torei ca promisiune divin\, care cuprinde ideea de deosebire, ca
15
A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of
Historical Research, Tennessee, Broadman Press, 1934, p. 1167.
16
Pr. dr. Petre Semen, Înv\]\tura despre sf`nt [i sfin]enie `n c\r]ile Vechiului
Testament, tez\ de doctorat, Ia[i, Trinitas, 1993, pp. 167-168; R.C.H. Lenski, The
Interpretation of St. Paul’s First and Second Epistles to the Corinthians, Augsburg,
Fortress, 1964, pp. 1084-1085.
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un leg\mânt sau punere sub ascultare17. Apostolul neamurilor citeaz\ o combina]ie de la Lev. 26, 11 [i Iez. 37, 27.
Lev. 26, 12 VEnoikh,sw evn
(LXX)
auvtoi/j kai.
Iez. 37, 27 evmperipath,sw
(LXX)
kai. e;somai
auvtw/n qeo,j kai.
auvtoi. e;sontai,
mou lao,jÅ
(II Cor 6, 16b)

kai. evmperipath,sw evn u`mi/n kai. e;somai
u`mw/n qeo,j kai. u`mei/j e;sesqe, mou lao,j
kai. e;stai h` kataskh,nwsi,j mou evn auvtoi/j
kai. e;somai auvtoi/j qeo,j kai. auvtoi, mou
e;sontai lao,j

Verbul evmperipath,sw puncteaz\ efectul cit\rii mult mai explicit.
O adev\rat\ comuniune spiritual\ `ntre Dumnezeu [i om poate
exista numai atunci când loialitatea personal\ [i eclezial\ fa]\ de
Dumnezeu este absolut\18. Îndemnul paulin este formulat aici, din
punct de vedere terminologic, ca un leg\mânt19. Citarea din Levitic
este f\cut\ din dorința de deosebire de slujirea la idoli, men]ionare adecvat\ pentru contextul cet\]ii Corint. Levitic 26, 11-12 este
citat integral `n II Cor. 6, 16b, schimbându-se forma verbal\ de la
persoana a III-a plural, la a II-a plural. Ca [i `n vechea iconomie
divin\, `nc\lcarea leg\mântului nu a dus la abrogarea leg\mântului. Darul mântuirii este necondi]ionat, dar r\spl\tirea lucr\rii este
condi]ionat\ de slujirea credinciosului (I Cor. 3, 12-15).
Clauza imperativ\, evxe,lqate evk me,sou auvtw/n kai. avfori,sqhte, „Ie[i]i
din mijlocul lor [i v\ osebi]i”, este o reafirmare a poruncii de deosebire, „nu v\ `nso]i]i cu cei necredincio[i”. Acest citat este combinat
din proorociile de la Is. 52, 11 [i Iez. 20, 34.41.
17

D.A. deSilva, op. cit., p. 11.
18
Sfântul Ioan Hrisostom afirm\: „{i nu a zis, «Nu face]i lucruri necurate», ci
cere `nc\ o mai mare str\[nicie; «nici s\ v\ atinge]i, zice, nici s\ v\ apropia]i». Ce
este necur\]ia trupului? Preacurvia, curvia [i toat\ desfrânarea. Dar a sufletului?
Gândurile necurate, precum a se uita cineva cu c\ut\tur\ desfrânat\, pomenirile
de r\u, vicle[ugurile [i toate cele asemenea. Deci voi]i poate ca din amândou\
p\r]ile s\ fi]i cura]i? Ei bine, ai v\zut r\spl\tirea care este? A te izb\vi de cele viclene, a
te uni cu Dumnezeu”. Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre
Corintheni, Editura Sofia, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2007, pp. 131-133.
19
Dr. J. Khoo, 2 Corinthians, Lecture Notes, p. 47; Far Eastern Bible College, p.
47. http://www.febc.edu.sg/assets/pdfs/studyresource/SecCor.pdf (20.05.2012).
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Gândirea israelit\ de a tr\i conform voii lui Dumnezeu, pentru
a p\stra curat\ leg\tura credin]ei [i a faptei, se cuprindea [i `n porunca separ\rii de tot ceea ce e necurat. Necur\]ia de care amintesc
textele din Vechiul Testament f\cea referiri la impuritatea cultic\
[i impuritatea moral\. Fa]\ de aceste aspecte avem mesajul oferit
prin Moise de Dumnezeu, când acesta s-a `ntors de pe Muntele Sinai.
Nu `ntâmpl\toare sunt cuvintele Apostolului Pavel din Epistola
c\tre Romani, care confirm\ c\ prin credin]a care vine din auzire,
rostirea `n inima omului aduce road\ `n exprimarea verbal\: „C\ci cu
inima se crede spre dreptate, iar cu gura se m\rturise[te spre mântuire. C\ci zice Scriptura: «Tot cel ce crede `n El nu se va ru[ina»”
(Rom. 10, 10-11).
Al doilea segment al cit\rii de la II Cor. 6, 16-18 are men]iuni
reale `n Vechiul Testament (II Sam. 7, 14; Is. 52, 11 [i Iez. 20, 34;
37, 27).
Is. 52, 11
(LXX)

Iez. 20, 34
(LXX)

dio. evxe,lqate evk
me,sou auvtw/n kai.
avfori,sqhte( le,gei
ku,rioj( kai.
avkaqa,rtou mh.
a[ptesqe\ kavgw.
eivsde,xomai u`ma/j
(II Cor. 6, 17)

avpo,sthte avpo,sthte evxe,lqate evkei/
qen kai. avkaqa,rtou mh. a[ptesqe
evxe,lqate evk me,sou auvth/j
avfori,sqhte oi` fe,rontej ta. skeu,h
kuri,ou
kai. evxa,xw u`ma/j evk tw/n law/n kai.
eivsde,xomai u`ma/j evk tw/n cwrw/n oudieskorpi,sqhte evn auvtai/j evn
ceiri. krataia/| kai. evn braci,oni
u`yhlw/| kai. evn qumw/| kecume,nw|

Sfântul Apostol Pavel citeaz\ Is. 52, 11, care introduce, de asemenea, ideea de cur\]enie, referindu-se la ceea ce este s\vâr[it `n
afar\, care altereaz\ modul de a contacta divinitatea: „Pleca]i, pleca]i,
ie[i de acolo! Nu v\ atinge]i de lucru spurcat! Ie[i]i, cur\]i]i-v\, voi
cei care purta]i vasele Domnului!” (Is. 52, 11). Conceptul de cur\]enie a fost men]ionat, de asemenea, comunit\]ii din Corint, când
se face referire la rela]ia sexual\ cu o desfrânat\ (I Cor. 6, 15-16) sau
atunci când se au `n vedere copiii n\scu]i dup\ o rela]ie de c\s\torie cu un necredincios avkaqa,rtoj [necurat] (I Cor. 7, 14).
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Conceptele evreie[ti de purificare, pâng\rire [i perfec]iunea sfin]eniei graviteaz\ `n jurul ideii centrale de a fi pus deoparte [i p\strat
deoparte sau afierosit pentru Dumnezeu20. Cuvântul avkaqa,rtoj este
pus `n leg\tur\ cu ceremonialul religios al purific\rii, `n acest caz,
cu eliberarea de gânduri [i slujiri idolatre. Obliga]iile de mai sus
sunt condi]ie prealabil\ pentru a primi binecuvânt\rile promise `n
II Cor. 6,17b-18.
Fraza final\ din II Cor. 6, 17 se aseam\n\ cu textul din Iez. 20, 34
(varianta LXX). Dumnezeu cheam\ pe oameni la cur\]ire, la eliminarea celor r\zvr\ti]i care se `nchin\ idolilor. În Iez. 20, 34 avem atât
imaginea eliber\rii divine cu „mân\ tare [i bra] ridicat”, precum [i
expresia „[i cu v\rsarea mâniei”. Aceasta `nt\re[te nevoia de a fi
separat de `nchin\torii la idoli, dac\ cei care ascult\ `ndemnul sunt
credincio[i ai lui Dumnezeu. Exist\ o semnifica]ie paralel\ cu ideea
enun]at\ cre[tinilor din Corint, `n fraza din Iez. 20, 41: „V\ voi primi
ca pe ni[te t\mâie mirositoare, când v\ voi scoate din mijlocul popoarelor [i v\ voi aduna din ]\rile str\ine, unde a]i fost `mpr\[tia]i, [i M\ voi sfin]i `ntru voi `naintea ochilor neamurilor”, atunci
când „v\ ve]i dezgusta singuri de toate nelegiuirile voastre pe care
le-a]i f\cut” (Iez. 20, 43). Exprimarea condi]ional\ kavgw. eivsde,xomai
u`ma/j, „[i v\ voi primi”, promite integrarea `n comuniune a celui `ntors la dragostea de Dumnezeu21. Ascultarea de imperativul de deosebire este `ndeplinit\ `n comuniune divin\. Acest fapt este exprimat
`n cuvântul eivsde,xomai, care literal `nseamn\ „a primi `n” [i exprim\
ideea de „a accepta prezen]a unei persoane, cu prietenie”, „a primi/
a accepta s\-l ai ca oaspete”22.
Urm\toarea afirma]ie paulin\, e;somai u`mi/n eivj pate,ra, „voi fi
Tat\ pentru voi”, ne reaminte[te o rela]ie patern\. Expresia divin\
prezentat\ `n II Sam. 7, 8.14 este pasajul pe care, probabil, `l are `n
minte Apostolul Pavel, când scrie acest `ndemn.

20

Joseph A. Fitzmyer, art. cit., p. 279; Pr. dr. Petre Semen, op. cit., p. 168.
21
J. Lust, E. Eynikel & K. Hauspie, A Greek-English Lexicon of the Septuagint.
Part I. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1992, p. 100.
22
Dr. J. Khoo, op. cit., p. 50.
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II Sam 7, 14 kai. e;somai u`mi/n
eivj pate,ra kai.
(LXX)
u`mei/j e;sesqe, moi
eivj ui`ou.j kai.
qugate,raj(
Is. 43, 6
le,gei ku,rioj
(LXX)
pantokra,twrÅ
(II Cor 6,18)
II Sam. 7, 8
(LXX)

evgw. e;somai auvtw/| eivj pate,ra kai.
auvto.j e;stai moi eivj ui`on, kai. eva.n
e;lqh| h` avdiki,a auvtou/ kai. evle,gxw
auvto.n evn r`ab, dw| avndrw/n kai. evn
a`fai/j ui`w/n avnqrw,pwn
evrw/ tw/| borra/| a;ge kai. tw/| libi, mh.
kw,lue a;ge tou.j ui`ou,j mou avpo. gh/j
po,rrwqen kai. ta.j qugate,raj mou
avpV a;krwn th/j gh/j
kai. nu/n ta,de evrei/j tw/| dou,lw| mou
Dauid ta,de le,gei ku,rioj pantokra,twr
e;labo,n se evk th/j ma,ndraj tw/n
proba,twn tou/ eiânai, se eivj
h`gou,menon evpi. to.n lao,n mou evpi.
to.n Israhl

Fraza „Eu voi fi tat\l t\u” reprezint\ o aluzie la profe]ia rostit\
de profetul Natan `naintea lui David [i p\strat\ `n II Sam. 7, 8-16.
Mai mul]i cercet\tori au v\zut `n „fii [i fiice” o posibil\ citare din
Is. 43, 623: „Voi zice c\tre miaz\noapte: «D\-Mi-i» [i c\tre miaz\zi:
«Nu-i opri!» Aduce]i pe fiii Mei din ]inuturi dep\rtate [i pe fiicele
Mele de la marginile p\mântului”. Aluzii scripturistice la expresia
„fii [i fiice” g\sim `n Deut. 32, 19 [i Iez. 16, 2024. Vechiul Testament
folosea des exprimarea adresat\ „fiilor”, `ns\ mai rar „fiicele” erau
luate `n considerare `n rela]ia religioas\, precum `n Noul Testament.
Utilizarea expresiei „fii [i fiice” `n II Cor. 6, 18 este `n concordan]\
cu teologia paulin\, care precizeaz\ egalitatea „`n Hristos Iisus” evn
Cristw/| VIhsou/ (Gal. 3, 28) dintre b\rba]i [i femei.
Titlul ku,rioj pantokra,twr, „Domnul cel Atotputernic”, face clar\
rela]ia mântuitoare a celui ce crede `n Hristos. Aceea[i expresie
lingvistic\ a atotputerniciei lui Dumnezeu este subliniat\ `n Apoc.
4, 8; 11, 17; 15, 3;16, 7; 19, 6; 21, 22.
23
G.K. Beale, The Old Testament Background of Reconciliation in 2 Corinthians 5-7 and Its Bearing on the Literary Problem of 2 Corinthians 6.14-7.1, `n
„New Testament Studies”, 35 (1989), p. 569; M.E. Thrall, The Problem of II Cor.
VI, 14 – VII, 1 in Some Recent Discussion, `n „New Testament Studies”, 24 (1977),
pp. 142-148.
24
J.D.M. Derrett, 2 Corinthians 6,14ff. a Midrash on Dt. 22,10, `n „Biblica”,
59 (1978), p. 231.
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În II Cor. 6, 11, apostolul spune c\ „inima noastr\ este larg
deschis\”, folosindu-se de imaginea p\rinte-copil [i f\când aluzie
la Deut. 11, 16 [i Is. 60, 5. Întrucât Apostolul Pavel este preg\tit s\
primeasc\ cu inima larg deschis\ pe corinteni ca pe fiii lui, tot a[a
Dumnezeu `i va primi ca fii [i fiice ale Sale (cf. Is. 60, 4: „Fiii t\i
vin de departe [i fiicele tale sunt aduse pe umeri”.
A[adar, con]inutul legii ceremoniale, care prevedea separarea
de ceea ce duce la `ndep\rtarea noastr\ de Dumnezeu, con]inea o
interdic]ie, precum [i un `ndemn. Interdic]ia este redat\ prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel: kaqari,swmen e`autou.j avpo. panto.j
molusmou/ sarko.j, „s\ ne cur\]im pe noi de toat\ `ntinarea trupului”
(II Cor. 7, 1). Cuvântul kaqari,swmen este derivat din r\d\cina kaqari,zw,
care `nseamn\ „a face curat”, „a purifica” sau „a vindeca”. Aici g\sim ideea de cur\]ire `n urma unei contamin\ri rituale sau dup\ o
impuritate. Pentru c\ acest cuvânt este sus]inut de prepozi]ia „de
la” (avpo), se `n]elege c\ obiectivul este cur\]irea moral\ sau religioas\ de toat\ „`ntinarea trupului [i a duhului”. De asemenea,
molusmou/ este utilizat aici din punct de vedere al necur\]iei morale,
pentru cur\]ire a ceea ce este senzual `n trup [i purificarea duhului.
Deci, este nevoie de progres continuu `n sfin]enie personal\ [i
eclezial\ pentru a finaliza, „des\vâr[i” (evpitelou/ntej), „sfin]enia”
(a`giwsu,nhn) „`n frica lui Dumnezeu” (evn fo,bw| qeou/)25. Frica de Dumnezeu (evn fo,bw| qeou/) ar trebui s\ fie motiva]ia lor. Lenski spune: „Dragostea ne cere s\ facem ceea ce este pl\cut lui Dumnezeu; teama
ne face s\ ne ab]inem de la ceea ce nemul]ume[te pe Dumnezeu”26.
25
Sfântul Ioan Gur\ de Aur afirma: „Ai v\zut pe prooroc cum din
capul locului veste[te cea de fa]\ bun\-na[terea, adic\ na[terea din nou
cea prin har? «Aceste f\g\duin]e luând deci, iubi]ilor» (II Cor. 7, 1), zice
mai departe. Care f\g\duin]e? Acelea adic\ de a fi biseric\ a lui Dumnezeu, de a fi fii [i fiice ale Lui, de a-L avea pe Dânsul locuind `n noi [i
umblând, de a ne face norodul S\u, de a avea pe Însu[i Dumnezeu ca
Tat\ al nostru. Deci s\ ne cur\]im pe noi de toat\ necur\]enia trupului [i
a sufletului. Nici de cei necura]i s\ nu ne atingem – c\ci aceasta va s\
zic\ cur\]ie a trupului – [i nici de cei ce spurc\ sufletul – c\ci aceasta
`nseamn\ cur\]ia sufletului. «S\ ne cur\]im pe noi de toat\ spurc\ciunea
trupului [i a duhului», zice; [i nici c\ se mul]ume[te numai cu aceasta, ci
adaug\, «s\vâr[ind sfin]enie `ntru frica lui Dumnezeu»”. Cf. Sf. Ioan Gur\
de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre Corintheni…, pp. 131-133.
26

R.C.H. Lenski, op. cit., p. 1092.
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Vechiul Testament, `n special, este citit `n gândirea paulin\ ca
`ndemn retoric pentru a convinge ascult\torii [i cititorii cre[tini. În
toate aceste citate din Vechiul Testament Israelul era `ndemnat s\
se separe de practicile p\gâne, de idolatrie [i de compromis. Sensul
citatelor din II Cor. 6, 14 - 7, 1 dore[te s\ previn\ orice fel de infidelitate `mpotriva sfin]eniei Bisericii, atât `n credin]\, cât [i `n via]a
moral\.
Dup\ o scurt\ c\dere a Israelului `n idolatria p\gân\, poporul
a `ndurat judecata lui Dumnezeu, spre poc\in]\. Idolatria pentru
corinteni nu const\ `n adorarea de zei/idoli, ci `n idei str\ine de
`n]elepciunea cre[tin\. O mare parte a vie]ii sociale [i economice
a Corintului a fost centrat\ pe `nchinarea la templu [i participarea la
mesele de cult27. Corintul a g\zduit dou\ temple: templul Afroditei
(zei]\ a dragostei, fertilit\]ii [i frumuse]ii), situat pe Acrocorint, [i
sanctuarul lui Asclepius (zeul vindec\rii).
Biserica din Corint s-a luptat cu t\rie pentru o vie]uire sfânt\,
pentru c\ a fost chemat\ la slujirea credincioas\ a lui Dumnezeu.
Deci utilizarea Scripturii serve[te pentru a da greutate momentului,
are semnifica]ii soteriologice, fiind un apel de a `mplini, de la `nceput, istoria mântuirii la care ne cheam\ Dumnezeu.

3. Intertextualitate `n a patra lectur\ a Sfintei Evanghelii
(Mt. 8, 14-23)
Textele scrise, `n primul rând Evangheliile, `ncep s\ capete autoritate proprie, atât pentru faptul c\ prezentau cuvintele lui Hristos,
cât [i pentru `nv\]\tura pe care o ofereau credincio[ilor aduna]i `n
Biseric\. Prin folosirea [i valorizarea de Biseric\ a textului sfânt,
dup\ un lung proces, se adaug\ Scripturilor lui Israel – cele numite de Biseric\ „Vechiul Testament” – o a doua parte a corpusului
scripturistic: „Noul Testament”. Prin Biseric\, care a introdus o lectur\ hristologic\ a Scripturilor primite de Israel, se perpetueaz\ vechea uzan]\ a citirii duhovnice[ti, pentru `mb\rb\tare, a cuvântului
lui Dumnezeu.
27
P. Barnett, The Second Epistle to the Corinthians, col. „New International
Commentary on the New Testament”, Grand Rapids, Eerdmans, 1997, p. 348.
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3.a. Textul Sfintei Evanghelii
„{i venind Iisus `n casa lui Petru, a v\zut-o pe soacra acestuia
z\când, prins\ de friguri. {i S-a atins de mâna ei [i au l\sat-o frigurile [i s-a sculat [i Îi slujea Lui. {i f\cându-se sear\, au adus la El
mul]i demoniza]i [i a scos duhurile cu cuvântul [i pe to]i cei bolnavi i-a vindecat, ca s\ se `mplineasc\ ceea ce s-a spus prin Isaia
proorocul, care zice: «Acesta neputin]ele noastre a luat [i bolile
noastre le-a purtat». {i v\zând Iisus mul]ime `mprejurul Lui, a poruncit ucenicilor s\ treac\ de cealalt\ parte a m\rii. {i apropiindu-se
un c\rturar, i-a zis: «Înv\]\torule, Te voi urma oriunde vei merge.
Dar Iisus i-a r\spuns: Vulpile au vizuini [i p\s\rile cerului cuiburi;
Fiul Omului `ns\ nu are unde s\-{i plece capul». Un altul dintre ucenici I-a zis: «Doamne, d\-mi voie `ntâi s\ m\ duc [i s\ `ngrop pe
tat\l meu». Iar Iisus i-a zis: «Vino dup\ Mine [i las\ mor]ii s\-[i `ngroape mor]ii lor». Intrând El `n corabie, ucenicii Lui L-au urmat”
(Mt. 8, 14-23).
3.b. Relevan]a citatului biblic
Textul din Sfânta Evanghelie dup\ Matei, aparținând celui de-al
patrulea grup de texte biblice de la Sfântul Maslu, evoc\ momentul t\m\duirii soacrei lui Petru [i face un sumar al vindec\rilor pe care Hristos le s\vâr[e[te `n Galileea, ca s\ eviden]ieze una
dintre activit\]ile prin care a[teptatul Mesia Se descoper\. De aceea,
`n buna regul\ a Sfântului Matei, este inserat un text din profe]ia
lui Isaia, care este `mplinit `n lucrarea mântuitoare a Domnului
Iisus Hristos28.
28
„Apoi iar\[i [...] evanghelistul aduce pe profet martor al celor s\vâr[ite; ne
arat\ c\ dovada din Scriptur\ este puternic\, nu mai pu]in decât `nse[i minunile,
spunându-ne c\ Isaia a vorbit de aceste minuni când a zis: «Neputin]ele noastre
a luat [i bolile noastre le-a purtat». N-a spus «a dezlegat», ci: «a luat» [i «a purtat»,
cuvinte care, dup\ p\rerea mea, sunt spuse mai degrab\ despre p\cate, `n deplin acord cu profetul Ioan Botez\torul, care a spus: «Iat\ Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce ridic\ p\catul lumii»”. Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrieri. Partea a treia. Omilii
la Matei, `n col. „P\rin]i [i Scriitori biserice[ti”, vol. 23, traducere, introducere [i
note de Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, pp. 344-345.
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Mt. 8, 17

o[pwj plhrwqh/| to. r`hqe.n dia. VHsai<ou tou/
profh,tou le,gontoj( Auvto.j ta.j avsqenei,aj h`mw/n
e;laben kai. ta.j no,souj evba,stasenÅ

Is. 53, 4 (LXX)

ou-toj ta.j a`marti,aj h`mw/n fe,rei kai. peri. h`mw/n
ovduna/tai kai. h`mei/j evlogisa,meqa auvto.n eiânai evn
po,nw| kai. evn plhgh/| kai. evn kakw,sei

Is. 53, 4 este un verset din descrierea Slujitorului suferind, care
se concentreaz\ pe „boal\” [i „dureri”, [i a fost `n `ntregime, prin urmare, adecvat ca un rezumat profetic al lui Iisus, „Doctorul celor
bolnavi29. G\sim, prin urmare, o colec]ie de tradi]ii pe tema „vindec\rii”, dup\ Predica de pe Munte, `ncepând cu omul lepros (8, 1-4),
care trebuie s\ `mplineasc\ dup\ vindecare ceea ce „a poruncit
lui Moise”30. Sfântul Evanghelist Matei grupeaz\ vindec\rile celor
care au fost necura]i (Mt. 8, 1-17), ar\tând modul `n care lucra Mântuitorul Hristos pentru a ridica suferin]a care a cuprins umanitatea31.
Domnul Iisus Hristos Se `ntoarce la Capernaum, unde a vindecat-o
pe sluga suta[ului (Mt. 8, 5-13) [i pe soacra lui Petru (8, 14-16).
Dup\ o exprimare general-sumativ\ asupra multiplelor vindec\ri
s\vâr[ite `n acea sear\, este citat textul de la Is. 53, 432. Urmeaz\ un
grup mai larg de relat\ri despre Iisus, Care c\l\tore[te `n „partea
cealalt\” a m\rii, de la Capernaum `n ]inutul gadarenilor [i `napoi,
pentru a vindeca pe demoniza]i (Mt. 8, 18 – 9, 1). Apoi citim, `n contextul larg al primei evanghelii, despre vindecarea unui paralitic `n
Capernaum (Mt. 9, 1-8) [i cum aceast\ minune este urmat\ de afirma]ia Mântuitorului cu privire la vindecare: „Dar ca s\ [ti]i c\ putere
are Fiul Omului pe p\mânt a ierta p\catele, a zis sl\b\nogului:
29
J.P. Heil, Significant Aspects of the Healing Miracles in Matthew, `n „Catholic
Biblical Quarterly”, 41. 2, 1979, p. 278.
30
T.N.D. Mettinger, A Farewell to the Servant Songs: A Critical Examination of
an Exegetical Axiom, Lund, Gleerup, 1983, pp. 68-69.
31
R. Beaton, Isaiah’s Christ in Matthew’s Gospel, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 34-43.
32
R.H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthew’s Gospel: With
Special Reference to the Messianic Hope, Novum Testamentum Supplement 18,
Leiden, Brill, 1967, pp. 89-115.

Sf=ntul Maslu — Taina suferin]ei [i a vindec\rii

43

Scoal\-te, ia-]i patul [i mergi la casa ta” (Mt. 9, 6), bolnavul fiind
asociat cu vame[ii (Mt. 9, 10-13)33.
Evanghelistul Matei red\ citatul din Is. 53, 4, `n limba greac\,
`ntr-un mod de citare targumic, care nu se reg\se[te nici `n Septuaginta [i nici `n textul masoretic a[a cum a dorit el34. Citatul este
legat de activitatea de vindecare a lui Iisus, când se redau termenii
avsqenei,aj [i no,souj, `n leg\tur\ cu afirma]iile rezumative despre vindec\rile s\vâr[ite de Iisus (Mt. 4, 24; 9, 35)35. Citarea este din Is. 53, 4
[i se refer\ la Robul Domnului – identificat `n Evanghelia lui Matei
cu Iisus Hristos – subliniind `ngrijirea socio-pastoral\ a Trimisului
Domnului36. Sfântul Evanghelist Matei a reaplicat textul nu la iertarea de p\cat, precum `n Isaia, ci la lucrarea Mântuitorului Iisus
de restabilire a s\n\t\]ii fizice a oamenilor. În acest sens, citatul din
Is. 53, 4 schimb\ sensul general al cuvânt\rii despre Robul Domnului, mai ales `n hermeneutica aplicat\ Mântuitorului Iisus Hristos37.
Citatul din Is. 53, 4 se opre[te asupra scopului catehetic, deoarece
Sfântul Matei a dezvoltat descrierea activit\]ii [i Persoanei lui Mesia
`n etape succesive38. Numai o individualizare d\ sens acestor versete
care vorbesc despre jertfa mântuitoare a unei persoane pentru al]ii.
În mod similar, sec]iunile importante ale pasajului care se refer\ la
Robul Domnului (Is. 52, 14; 53, 2) ca „om al durerii” (Is. 53, 3) se
refer\ la moartea Sa, care aduce iertare oamenilor `n rela]ia lor cu
Dumnezeu39. Targumul post-cre[tin la Isaia, care face uz de surse
rabinice târzii, se refer\ `n mod explicit la Robul Domnului, care
33
P. Borgen, Miracles of healing in the New Testament, `n „Studia Theologica
- Nordic Journal of Theology”, 35.1, 1981, p. 94.
34
L. Novakovic, Matthew’s Atomistic Use of Scripture: Messianic Interpretation
of Isaiah 53.4 in Matthew 8:17, `n Biblical Interpretation in Early Christians
Gospels, Th. R. Hatina (ed.), vol. 2, New York, T&T Clark, 2008, p. 158.
35
M.J.J. Menken, The Source of the Quotation from Isaiah 53:4 in Matthew
8:17, `n „Novum Testamentum”, 39.4, 1997, pp. 313-327.
36
J. Miler, Les citations d’accomplissement dans l’évangile de Matthieu: quand
Dieu Se rend présent en toute humanité. coll. „Analecta Biblica”, 140, Rome, Pontifico Istituto Biblico, 1999, p. 148.
37
Richard Beaton, Isaiah’s Christ in Matthew’s Gospel, `n Isaiah in the New Testament, S. Moyise & M.J. Menken (eds.), New York/London, T&T Clark, 2007, p. 70.
38
R.T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids, Eerdmans, 2007, pp. 320-323.
39
K. Paffenroth, Jesus as Anointed and Healing Son of David in the Gospel of
Matthew, `n „ Biblica”, 80, 1999, p. 550.
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`n aceste capitole este Mesia40, schimbând detaliile legate de acest
pasaj prin aceea c\ Mesia nu mai sufer\ sau moare.

Concluzii
Studiul nostru a dorit s\ aduc\ dovezi fidele de folosire a citatelor
din Vechiul Testament de c\tre autorii biblici, luând ca exemplu
pericopele Apostolului al doilea, din Rom. 15, 1-7, [i Apostolului
al patrulea, de la II Cor. 6, 17-18, precum [i textul celei de-a patra
lecturi din Sfintele Evanghelii, de la Mt. 8, 14-23.
Cre[tinii aduna]i `n m\rturisire cultic\ „laolalt\ [i cu o singur\
gur\” sl\vesc „pe Dumnezeu [i Tat\l Domnului nostru Iisus Hristos” (Rom. 15, 6). Cei `n suferin]\ sunt „invita]i” s\ discute `n cugetul
lor cu Dumnezeu, `n starea de profund\ poc\in]\, cu n\dejdea c\
r\spunsul va fi eliberator pentru suflet, ca prim\ condi]ie a lucr\rii
vindec\toare asupra fiin]ei umane. N\dejdea vindec\rii `i va conduce la purificarea moral\, prin redobândirea st\rii de „fii [i fiice”
prin harul lui Dumnezeu, urmând exemplul de slujire imediat\ [i
real\ pe care soacra lui Petru [i cei vindeca]i au dovedit-o Mântuitorului Hristos.
P\timirea `n suferin]\ trebuie s\ urmeze t\cerea [i r\bdarea pe
care a avut-o Mântuitorul Hristos, conform profe]iei din Isaia 53 [i
a Psalmului 68.
Între „r\bdarea [i mângâierea care vin din Scripturi” (Rom. 15, 4)
[i separarea moral\ din mijlocul celor idolatri (II Cor. 6, 17-18) se
afl\ vindecarea prin slujirea iubirii (I Cor. 12, 28 – 13, 8), de la al
treilea segment de lecturi biblice, iar mai apoi urmeaz\ inversarea
ponderii lecturilor biblice cu rug\ciuni extinse [i mi[c\toare din al
cincilea [i al [aselea grup de lecturi.
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