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CIRCUMCIDEREA ÎN VECHIUL TESTAMENT, 

ÎN NOUL TESTAMENT {I AST|ZI

Pr. drd. Cristian PRELIPCEAN

1. Ritualul circumciderii la evreii biblici

Verbul mûl, „a circumcide”, este atestat în textul masoretic de

treizeci [i dou\ de ori1. Circumcizia era, îns\, practicat\ [i de egip-

teni, [i de vechii semi]i, cu excep]ia babilonienilor, asirienilor [i a

filistenilor (Jud. 14, 3; 15, 18; I Sam. 14, 6; 17, 26, 36; 31, 4; II Sam.

1, 20; I Cr. 10, 4). Ea a fost respectat\ [i de arabii pre-mahomedani.

Herodot (II, 104) afirm\ c\ evreii [i alte popoare au împrumutat

ritualul circumciziei de la egipteni, care, dimpreun\ cu colchii [i

etiopienii, au folosit aceast\ practic\.

Milah („circumcizia”) sau beritmilah („leg\mântul  circumciziei”)

const\ în îndep\rtarea prepu]ului la copiii de parte b\rb\teasc\,

prin folosirea unui cu]it din cremene (Ie[. 4, 25; Ios. 5, 2). Porunca

a fost dat\ de Dumnezeu lui Avraam, prin ea stabilindu-se leg\-

mântul dintre ace[tia doi; astfel, ea putea fi pus\ în practic\ de

orice b\rbat care îmbr\]i[a religia iudaic\, indiferent de vârst\. Prin

acest ritual intitulat hataf dam „o pic\tur\ de sânge” se celebra in-

trarea în comunitatea iudaic\2.

Este de notat c\ dic]ionarele vorbesc [i despre circumciderea fe-

telor: ejktomhv. Pe lâng\ originea divin\ pe care am amintit-o, R. Meyer

aminte[te [i de o origine magic\, specific\ unei religii primitive,

care avea dou\ func]ii: una sacrificial\, de r\scump\rare, iar alta

1 Grande lessico dell’Antico Testament, a cura di G. Johannes Botterweck,

Helmer Ringgren e Heinz-Josef Fabry, volume IV, Paideia Editrice, Brescia, 2004,

p. 1012.
2 The interpreter’s dictionary of the Bible, An illustrated Encyclopedia,

Abingdon Press, Nashville, 1982, p. 629.
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de ini]iere, indicând semnul tribal care f\cea trimitere la alian]\3.

În acest context, func]ia de sacrificiu presupunea jertfirea puterilor

reproductive umane în fa]a unei divinit\]i care patrona fertilitatea.

Sacrificiul cultic nu se g\sea la evrei, deoarece nu era executat de

preo]i pe sau lâng\ altare4.

Facerea este prima dintre c\r]ile Vechiului Testament care vor-

be[te despre circumcizie:

~h'êr"b.a;-la, ~yhil{a/ rm,aYOÝw:
`~t'(rodol. ^yr<Þx]a;¥ ^ï[]r>z:w>hT'a; rmo=v.tiytiäyrIB.-ta, hT'Þa;w>

m.v.Tirv<åa] ytiyrIB. tazOæ
`rk")z"-lK' ~k,Þl' lAMïhi ^yr<_x]a; ^ß[]r>z: !ybeîW ~k,êynEybeäW ynIyBeWr

„{i Dumnezeu a zis c\tre Avraam: Tu vei ]ine leg\mântul Meu,

tu [i s\mân]a ta de dup\ tine în genera]iile lor. Acesta este leg\-

mântul Meu, pe care tu trebuie s\-l ]ii, dintre Mine [i tine [i s\-

mân]a ta de dup\ tine: orice b\iat dintre voi se va circumcide”

(Fac. 17, 9-10).

Avraam a fost prima persoan\ biblic\ care a fost circumcis\,

lui urmându-i Ismael. Tradi]ia ebraic\ arat\ c\ Avraam a fost cir-

cumcis în a zecea zi a lunii ti[ri, adic\ în Ziua de Yom Kippur, când,

mai târziu, p\catele poporului erau iertate prin sângele adus în ve-

derea isp\[irii. S\rb\toarea iudaic\ ar corespunde cu Vinerea Mare

din S\pt\mâna Sfintelor Patimi ale Mântuitorului (Evr. 9-10). Fac. 17,

24 specific\: At*l'r>[' rf:ïB. AlßMohiB. „(când) el a fost circumcis pe carnea

de prisos (a organului)”. Aici, verbul este la nifal infinitiv construct,

pasiv, ceea ce face ca Midra[ul s\ scrie c\ Avraam s-a circumcis pe

sine sau c\ Însu[i Dumnezeu l-a ajutat s\ se circumcid\5.

Legendele rabinice men]ioneaz\ c\ circumcizia a fost cunoscut\

de dinainte de Avraam6, dându-se exemplu pe proorocul Moise,

3 Grande lessico del Nuovo Testamento, Fondato da Gerhard Kittel, Conti-

nuato da Gerhard Friedrich, Edizione italiana a cura di F. Montagnini, G. Scarpat,

O. Soffritti, vol. X, Paideia, Brescia, 1975, p. 51.
4 The interpreter’s dictionary of the Bible, p. 630.
5 Bereishis, Genesis, vol. I (a), translation and commentary by Rabbi Meir Zlo-

towitz, Mesorah Publications, Ltd. Brooklyn, 1995, p. 585.
6 Encyclopedia Judaica, vol. 5, Keter Publishing House Jerusalem Ltd., Keter

press Enterprises, 1978, p. 568.
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care a fost influen]at de madiani [i prin c\s\toria cu Sefora7. Ultima

ipotez\, propus\ de teoria surselor Pentateuhului, demonstreaz\

c\ textul din Fac. 17 apar]ine sursei preo]e[ti, care a fost compus\

în secolele al VI-lea sau al V-lea î.Hr. Dar textul Ie[. 4, 25-26 apar-

]ine sursei yahwiste, care dateaz\ din secolele al X-lea sau al IX-lea

î.Hr. De aceea, al]ii leag\ începutul circumciziei de Iosua, cf. Io-

sua 5, 2-7.

Pe baza men]iunii Fac. 17, 10: Wrm.v.Ti rv<åa] ytiyrIB. tazO, „acesta este

leg\mântul Meu pe care tu trebuie s\-l ]ii”, atunci când este pus\

al\turi de specificarea din Fac. 9, 17: tyrIB.h;-tAa) tazOÝ, „acesta este

semnul leg\mântului”, se afirm\ c\ Dumnezeu i-a ar\tat lui Avraam

modul în care trebuia f\cut\ circumcizia, ea fiind semnul exterior

al leg\mântului8.

Dup\ cum rezult\ din Fac. 34, 13-16, nu doar b\rba]ii evrei tre-

buiau circumci[i, ci [i cei care nu erau evrei, dar care doreau s\ se

c\s\toreasc\ cu evreice. Dac\ la momentul consum\rii mielului

pascal, adic\ atunci când a avut loc exodul din Egipt, cineva din-

tre neevrei dorea s\ m\nânce din carnea mielului, acea persoan\

trebuia s\ fie t\iat\ împrejur (Fac. 12, 44, 48). La momentul intr\rii

în p\mântul f\g\duit, Iosua a avut grij\ ca to]i b\rba]ii s\ fie t\ia]i

împrejur (Ios. 5, 2-8). Deodat\ cu prescrip]ia levitic\ din 12, 2-3, cir-

cumcizia devenea un lucru legal9.

Conform Talmudului (Avodah Zarah, 27a, [i Sanhedrin, 59b),

circumcizia a fost destinat\ liniei avraamice, iar ceea ce f\ceau po-

poarele p\gâne era nevalid. Iat\ ra]ionamentul: poruncile date lui

Avraam aveau în vedere pe to]i fiii lui Noe, îns\ leg\mântul sinaitic

era specific doar evreilor, c\ci începe cu sintagma: „Ascult\, Israele”.

Întrucât circumcizia se num\r\ între poruncile sinaitice, cu speci-

ficarea clar\: „În ziua a opta se va circumcide copilul”(cf. Lev. 12, 3),

rezult\ c\ aceasta se adresa doar evreilor10. Unii afirm\ c\ t\ierea

împrejur a fost asociat\ cu leg\mântul doar în perioada post-exilic\,

pân\ atunci ea fiind rela]ionat\ cu cre[terea fertilit\]ii b\rbatului.

7 The interpreter’s dictionary of the Bible..., p. 629.
8 Bereishis..., p. 568.
9 The Encyclopedia of Judaism, vol. I, edited by Jacob Neusner, Alan J. Avery

Peck, William Scott Green, Koninklijke, Brill N.V., Leiden, Netherlands, 2000, p. 90.
10 Bereishis..., p. 567.
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Prepu]ul t\iat se numea orlah [i era considerat prima jertf\

adus\ de copil lui Dumnezeu. Deuteronomul [i profe]ii post-exi-

lici credeau în importan]a leg\mântului, îns\ îl vedeau ca o con-

di]ie prin care Israel recuno[tea alegerea P\mântului F\g\duit de

Dumnezeu. Poporul trebuia s\ aleag\ între via]\ [i moarte, între

binecuvântare [i blestem (Deut. 30), îns\ nu se vorbe[te de posi-

bilitatea alegerii de a fi sau nu circumcis. Iat\ textul: ~k,(ynEybeW ynIßyB et yrIêB.
tAaål. hy"h'w> ~k,_t.l;r>[' rf:åB. taeÞ ~T,§l.m;n>W, „Tu trebuie s\ circumcizi carnea

surplusului t\u [i acesta va fi semnul leg\mântului” (Fac. 17, 11).

De[i termenul tl;är>[' se traduce prin englezescul foreskin11, ceea

ce înseamn\ „partea de dinafar\ a pielii”, totu[i, Radak, în Sefer

Shorashim, noteaz\ c\ sensul primar avea în vedere tot „ceea ce

era de prisos [i demn de înl\turat”, adic\ „putea denumi orice parte

a corpului care ar fi fost foarte bine «consumat\» sau îndep\rtat\”.

Conform adnot\rii f\cut\ de Hirschla Lev. 19, 2312, cuvântul mai în-

seamn\ „împiedicare, piedic\, obstruc]ie, obstacol”, c\ci se avea în

vedere ceva care împiedica devenirea spiritual\.

Interpre]ii iudei cred c\ Avraam a în]eles din context care parte

a corpului trebuia îndep\rtat\, c\ci Dumnezeu i-a vorbit de mul-

]imea descenden]ilor, care a fost pus\ în leg\tur\ cu circumcizia.

Cuvântul, la construct, se refer\ clar la o bucat\ de carne care îm-

piedica ceva anume, ~k,_t.l;r>[' rf:åB,,.
Unii sus]in c\, sub influen]a reginei Isabela, circumcizia nu a

mai fost practicat\ (I Reg. 19, 14). Prin circumcidere, b\rbatul evreu

devenea subiect al leg\mântului f\cut de Dumnezeu cu Avraam [i

cu to]i urma[ii lui; în acest sens, zelul Sfântului Prooroc Ilie în

ap\rarea monoteismului iudaic i-a adus numele de „vestitorul le-

g\mântului”.

În timpul exilului babilonic, circumcizia, dimpreun\ cu ]inerea

sabatului, au fost semnele distinctive ale evreilor13. Dup\ exil, t\-

ierea împrejur a fost practicat\ [i interpretat\ ca un semn al leg\-

mântului, cartea Leviticului accentuând acest fapt.

11 Francis Brown, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Hen-

drickson Publisher, Massachusetts, 2007, p. 790.
12 „{i când ve]i intra în p\mânt [i ve]i fi plantat tot felul de pomi fructiferi, ve]i

considera fructele ca necircumcise; pentru trei ani vor fi vou\ ca necircumcise;

nu vor trebui mâncate.”
13 The interpreter’s dictionary of the Bible..., p. 629.
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În Cartea Jubileelor 15, 26; 15, 33-34 (secolul al II-lea î.Hr.) se

afirm\ c\ orice copil care nu era circumcis „nu apar]inea copilului

leg\mântului pe care Domnul l-a f\cut cu Avraam, ci copilului dis-

trugerii”; în perioada elenist\, circumcizia era neglijat\. Evreii care

doreau s\ participe la jocurilor olimpice se operau pentru a nu le

fi ru[ine (I Mac.1, 15; Josephus, Antiq., XII, 1). Prima prohibi]ie a

circumciziei a fost dat\ de Antioh Epifanes (cf. I Mac. 1, 48, 60); ma-

mele care-[i t\iau împrejur copiii erau omorâte sau li se t\iau sânii

(II Mac. 6, 10). Rabi Eliezer ben Hircan cerea prozeli]ilor atât cir-

cumcizia, cât [i afundarea, pe când Rabi Joshua doar afundarea; se

pare c\ aceasta s-a extins pe timpul romanilor. Împ\ratul Adrian a

proscris-o, ceea ce a dus la r\scoala lui Bar Kohba. Codexul împ\-

ratului Iustinian interzicea doctorilor s\-i circumcid\ pe cet\]enii

romani care doreau s\ intre în cre[tinism14.

Simmachus, un iudeo-cre[tin care a tr\it la sfâr[itul secolului al II-

lea d.Hr., distinge între termenul tehnic [i traducerea lui, pe care el o

red\ prin kaharivzein, verb folosit de Septuaginta în Deut. 30, 615.

2. Exegeza textului Ie[irea 4, 24-26

Detaliile exacte ale episodului narat în Ie[. 4, 24-26 sunt foarte

greu de identificat din cauza lipsei numelor proprii. În timpul nop]ii,

Yahweh a c\utat s\ omoare pe unul dintre b\rba]ii clanului; din

context nu rezult\ clar dac\ este vorba de so] sau de copil, c\ci nici

unul dintre ei nu era circumcis. Atacul divin a reprezentat dreptul

lui Yahweh asupra primului n\scut:

rco hr"Poci xQ;Tiw:
`At*ymih] vQEßb;y>w: hw"ëhy> WhveäG>p.YIw: !Al+M'B; %r<D<Þb; yhiîy>w:

`yli( hT'Þa; ~ymiD"-!t;x] yKió rm,aTo§w: wyl'_g>r:l. [G:ßT;w: Hn"ëB. tl;är>['-ta, trok.Tiw:
p `tl{)WMl; ~ymiÞD" !t:ïx] hr"êm.a'( za' WNM,_mi @r,YIßw:

„{i s-a întâmplat pe drum, într-un loc de g\zduire, Yahweh l-a

întâlnit [i a c\utat s\-l omoare. {i Sefora a luat o piatr\ [i a t\iat

prepu]ul fiului s\u, [i (cu el) a atins picioarele lui [i a zis: deoarece tu

(e[ti) un mire de sânge pentru mine. {i el s-a retras (a încetat) de

la el. Apoi ea a zis: un mire de sânge, datorit\ circumciziei”.

14 Encyclopedia Judaica..., pp. 568-570.
15 Grande lessico del Nuovo Testamento..., p. 49.
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Sefora opre[te atacul prin circumciderea fiului ei (Ie[. 4, 25),

probabil Gher[om, [i-l ap\r\ cu prepu]ul t\iat. Cuvântul ebraic rc
este cu]itul de cremene care era folosit pentru circumcizie în ve-

chiul Orient Apropiat; actul t\ierii prepu]ului fiului este descris prin

verbul tr;K', verb folosit mai mult decât corespondentul lWm („el a

circumcis”), pentru a indica leg\mântul încheiat dintre Avraam [i

Yahweh în Fac. 15, 18. Cuvântul lg<r, („picior”) este în]eles deseori

ca un eufemism pentru organele genitale; tema salv\rii lui Moise

sau a fiului s\u printr-o femeie apare în Ie[irea: salvarea lui Moise

de la moarte de fiica lui Faraon, de sora [i apoi de mama lui. Tra-

ducerea ecumenic\ a Bibliei [i Biblia de la Ierusalim transpun ver-

setul 25 întocmai: „A[adar, Sefora a luat o cremene t\ietoare [i a

t\iat prepu]ul fiului [i cu acela atinse picioarele [i zise: «Tu e[ti pen-

tru mine un so] de sânge»”. Versetul 26 elimin\ prezum]ia legat\ de

Gher[om16.

Septuaginta traduce astfel: „{i fiind pe cale, la un popas, l-a în-

tâmpinat un înger al Domnului [i c\uta s\-l omoare. Sefora, luând

o piatr\ [ascu]it\], l-a t\iat împrejur pe fiul ei; a c\zut la picioarele

lui [i a zis: «S-a oprit sângele t\ierii împrejur a fiului meu». {i [în-

gerul] s-a îndep\rtat de Moise, pentru c\ ea spusese: «S-a oprit sân-

gele t\ierii împrejur a fiului meu»”. C\derea la picioarele îngerului

era un gest de implorare care încheia ritualul sacrificial. Notele la

aceast\ carte precizeaz\ c\ via]a lui Moise a fost salvat\ de sân-

gele fiului s\u, acesta trimi]ând „la valoarea mântuitoare, r\scum-

p\r\toare, a sângelui, care se va asocia, în exegeza patristic\, cu sân-

gele Mielului pascal, Iisus Hristos”17.

Sintagma „so] de sânge” indic\ cu probabilitate c\s\toria; cu-

vântul !t'x' semnific\: „so]ul fiicei”, „mirele (ca unul care trece prin

circumcizie)”, „rela]iile so]iei [i ale so]ului”18 sau „un so] relativ prin

c\s\torie”. Gestul Seforei implic\ o anumit\ familiaritate cu „Dum-

nezeul p\rin]ilor”, Care Se identific\ în mod direct cu Yahweh, în

Fac. 15 [i Ie[. 6, 2-319.

16 Thomas B. Dozeman, Commentary on Exodus, William B. Eerdmans Publi-

shing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K., 2009, pp. 154-155.
17 Septuaginta, Geneza · Exodul · Leviticul · Numerii · Deuteronomul, note de

Alain Le Boulluec, Pierre Sanevoir [i Ion P\trulescu, Polirom, 2004, pp. 204-205.
18  Francis Brown, op. cit., p. 368.
19 Thomas B. Dozeman, op. cit., p. 155.
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În interpretarea mistagogic\ a Sfântului Maxim M\rturisitorul,

în]elesul textului de mai sus este urm\torul: „În]elepciunea (sovnia)

so]ia min]ii (tou") o împac\, t\ind cu o piatr\ (cu ra]iunea credin-

]ei), ca [i Sefora, n\lucirea material\ ivit\ în gândul-copil [i usuc\

toat\ amintirea vie]ii dup\ sim]uri. C\ci zice: «{i s-a oprit sângele

t\ierii împrejur a copilului», adic\ a încetat via]a p\tima[\, [i n\-

lucirea, [i mi[carea ei, dup\ ce gândul întinat a fost cur\]it de În]e-

lepciunea credin]ei. Dup\ aceast\ cur\]ire înceteaz\, întocmai ca

un înger, [i ra]iunea de a mai lovi prin con[tiin]\ mintea care p\-

c\tuie[te [i de a-i mai osândi orice gând care se mi[c\ altfel decât

trebuie”20.

Unii v\d în Ie[. 4, 24 un rit de ini]iere matrimonial\, în care se

întâlne[te „o religie preyahwist\, de tip demoniac: Moise [i Sefora

doreau, în mod evident, s\-[i celebreze noaptea c\s\toriei într-o

localitate sfânt\; numenul locului cere de la Moise ius primae noctis

[i atenteaz\ la via]a lui. Curajoasa Sefora î[i circumcide so]ul cu un

cu]it de piatr\, pronun]ând invoca]ia apotropaic\: „Tu (e[ti) un mire

de sânge”, (apoi) atinge organele genitale ale demonului, [i acesta

înceteaz\ de a-l mai ataca”.

Textul acesta este cel mai vechi care arat\ c\ ritualul în sine era

de origine madianit\, conform lui Kosmala, H. Schmid, Kutsch [i

Forshey, iar rabinii v\d aici locul clasic al cerin]ei imperioase di-

vine ca evreii s\ se circumcid\21.

3. Dimensiunea spiritual\ a circumciziei 
veterotestamentare

Vechiul Testament vorbe[te [i de o circumcizie spiritual\, care

este men]ionat\ prima dat\ în Deut. 10,16:

`dA[) Wvßq.t; al{ï ~k,êP.r>['w> ~k,_b.b;l. tl;är>[' taeÞ ~T,§l.m;W

„{i voi ve]i circumcide prepu]ul inimii voastre, [i nu ve]i înt\ri

gâturile voastre mai mult”. 

20 Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, traducere, introducere [i note

de pr. prof. Dumitru St\niloae, în Filocalia, vol. III, edi]ie digital\, Apologeticum,

2005, p. 80.
21 Grande lessico dell’Antico Testament, p. 1014.
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Faptul c\ aici se g\se[te o metafor\ este confirmat [i de inter-

pre]ii biblici care v\d în hl'r>[' „acoper\mântul” care blocheaz\ ca

inima s\ fie inaccesibil\ înv\]\turii lui Dumnezeu”22. În]elesul mis-

tagogic este urm\torul: „Circumcide]i duritatea inimii voastre”23, adic\:

„Circumcide]i pe fiecare dintre b\ie]ii vo[tri”, cu alte cuvinte, min-

tea voastr\, c\ci „nimic nu este mai real decât mintea”. Prin t\ie-

rea împrejur a inimii se în]elege „adeziunea întregii persoane (la

toate ritualurile prescrise de lege) [i transformarea interioar\”. Cir-

cumcizia care i se cere omului „în Deut. 30, 6 este prezentat\ ca un

efect al ac]iunii lui Dumnezeu”24, iar cea din Ier. 4, 4 este pus\ pe

seama omului, ea f\când „gândul [i voin]a omului capabile de a-[i

îndeplini func]iile lor”25.

În discursul s\u, Sfântul {tefan i-a acuzat pe evrei c\ sunt „în-

c\p\]âna]i [i necircumci[i în inim\ [i în urechi”, adic\ „incapabili de

a în]elege vocea lui Dumnezeu”26 [i de a se supune voin]ei divine27.

De[i nou\, ast\zi, ni se pare normal s\ fi fost circumci[i doar

b\ie]ii, pentru Sfântul Ambrozie acest lucru are un în]eles mult mai

adânc: „Deoarece b\rbatul este [i sfânt, se zice: «Orice b\iat care

deschide pântecele va fi chemat sfânt pentru Domnul» (Ie[. 13, 2).

Dar ce lucru este mai sfânt decât mintea, care na[te s\mân]a gân-

durilor bune, cu care se deschide inima, care era închis\ pentru

sterilitatea care o împiedic\ s\ nasc\, pentru a da la lumin\ gene-

r\rile invizibile, n\scându-le în mod evident cu uterul spiritual, de

care aminte[te Isaia: 26, 18. A[adar, circumcizia este dubl\, c\ci cere

mortificarea inimii [i a corpului. Egiptenii, de fapt, circumcideau

pe b\ie]i în al paisprezecelea an [i se zice c\ femeile erau circum-

cise în acela[i an, c\ci în acela[i an se aprindea patima virilit\]ii [i

ini]ia menstrua]ia femeilor”.

22 Duane L. Christensen, Word biblical commentary, vol. 6A: „Deuteronomy”,

1:1-21:9, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p. 204.
23 Ambrogio, Abramo, 2, 11, 78-79 în La Bibbia Commentata Dai Padri,

Antico Testamento, 1/2, Genesis, Città Nuova, pp. 114-115.
24 Nota e la Deut. 10,16, în La Bibbia TOB, nuova traduzione CEI, Editrice

Elledici, Torino, 2009.
25 Nota r la Ier. 4, 4, în TOB.
26 Nota f la Ier. 6, 10, în TOB.
27 Gérad Rossé, Attidegli Apostoli, Comentoesegetico e teologico, Città Nuova

Editrice, Roma, 1998, pp. 321-322.
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4. Ritualul circumciziei [i numirea copilului la evrei

Circumciderea avea loc în a opta zi de la na[tere. Respectarea

acestei zile era atât de strict\, încât, indiferent de importan]a reli-

gioas\ a zilei a opta, care putea fi ziua de sabat sau Ziua de Yom

Kippur (a Isp\[irii), circumcizia tot trebuia s\ se s\vâr[easc\. Pre-

scrip]ia prevedea ca ea s\ se fac\ la casa pruncului, unde erau adu-

na]i oaspe]ii, care deveneau martori la evenimentul trecerii leg\-

mântului de la o genera]ie la alta. Ei st\teau apoi la mas\, care se

numea se’udat mitzvah, „s\rb\toarea determinat\ de lege (porunc\)”.

Dac\ b\ie]elul suferea de o boal\ care nu permitea circumcizia, a[a

cum este boala hemofiliei, aceasta se amâna pân\ la momentul

îns\n\to[irii28. Dac\, îns\, copilul se n\[tea f\r\ prepu] sau dac\ din

diferite motive se circumcidea înainte de a opta zi, r\mânea ca în

aceast\ zi s\ se fac\ doar ritualul29. Cele [apte zile de la momentul

na[terii pân\ la circumcidere simbolizau legea for]elor naturale,

c\ci lumea natural\ a fost creat\ în [apte zile30.

Legea iudaic\ prevede trei momente ale circumciziei: mai întâi

milah, care presupune t\ierea prepu]ului care acoperea vârful or-

ganului; apoi periyah, adic\ îndep\rtarea mucoasei care a fost luat\

de pe penis; [i, în final,metsitsah, adic\ oprirea sângelui, astfel în-

cât rana s\ fie pe deplin bandajat\. Dup\ cum se [tie, primul n\scut,

ca de altfel [i recolta primelor fructe, erau dedicate lui Dumnezeu

(Ie[. 13, 2; Num. 8, 6, 17; 3, 13). Pe baza textului Ie[irea 13, 2 [i a celui

din B. Bek. 19a, 47b, Mayer Gruber precizeaz\ c\ primul n\scut din

orice familie, primul n\scut al fetei preotului [i preo]ii erau scuti]i

de la t\ierea împrejur. Num\rarea primilor n\scu]i se f\cea atunci

când împlineau vârsta de o lun\ (Num. 3, 40)31.

Dup\ ritualul r\scump\r\rii, care putea fi f\cut de p\rin]ii sau

bunicii celui în cauz\ sau chiar de el însu[i când devenea adult,

copilul primea numele în prima sâmb\t\ de dup\ na[tere. În cere-

monia tradi]ional\, prezen]a copilului nu era obligatorie; pe tim-

pul citirii Torei, care se numea aliyah, la care putea lua parte [i

28 The Encyclopedia of Judaism..., p. 89.
29 Encyclopedia Judaica..., p. 570.
30 Bereishis..., pp. 567, 378.
31 Enciclopedia delle Religioni, Ebraismo, vol. 6, Città Nuva, 2003, p. 798.
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tat\l copilului, era recitat\ o binecuvântare pentru mam\ [i pentru

copil. Mama era binecuvântat\ „cu fata (sau b\iatul) ei care i s-a

n\scut spre fericire (succes, cele bune) [i pentru care tat\l a ajuns la

Tora”. Dup\ recuperarea complet\, copilul primea numele: „S\-i fie

numele în Israel (N), fiica (sau b\iatul) lui (numele ebraic al tat\lui)”32.

B\rbatul care îndeplinea acest ritual se numea mohel. El era

înso]it de un rabin, care recita rug\ciunile specifice momentului,

numea copilul [i invoca binecuvântarea asupra lui. Ast\zi, în cercu-

rile liberale, opera]ia este f\cut\ de femei care se numesc mohalim.

La aceast\ ceremonie se ad\uga rug\ciunea iudaic\ de dare a

numelui, pe care noi o red\m par]ial: „Dumnezeul nostru [i Dum-

nezeul P\rin]ilor no[tri s\ sprijine (s\ sus]in\) acest copil tat\lui [i

mamei lui; [i s\-i fie numele în Israel (numele copilului), fiul lui

(numele tat\lui). S\ se bucure tat\l de cel care a ie[it din coapsele lui

[i s\ se bucure mama de fructul pântecelui ei, c\ci a[a este scris:

«S\ se bucure tat\l t\u [i mama ta [i s\ se veseleasc\ cea care te-a

n\scut» (Prov. 23, 25)”. O rug\ciune specific\ acestui moment nu

apare în literatura sacr\ din perioada tannaitic\. Nici Mi[na [i nici

Tosefta nu con]in referiri ale ritualului tannaitic. Eliezerben Ioel

Halevi (1140-1225) sus]ine c\ a g\sit aceast\ rug\ciune într-o edi]ie a

Talmudului palestinian. O paralel\ poate fi g\sit\ în Seder Rav Amram,

din secolul al XIX-lea. A[adar, informa]iile textuale despre ritualul

timpuriu sus]in c\ acesta se încheia cu rug\ciunea de dare a nu-

melui, precum [i cu rug\ciunea pentru s\n\tatea copilului [i a ma-

mei acestuia33.

Simbolismul central al circumciziei avea în centru sângele. Ast\zi,

acesta este simbolizat de punerea unei pic\turi de vin pe buzele

copilului, imediat ce rana s-a cicatrizat. În ceremonia circumciziei

se pare c\ binecuvântarea vinului a fost ad\ugat\ mai târziu. Va-

loarea simbolic\ a circumciziei, ca act al salv\rii, este evident\ în-

cepând cu secolul al II-lea d.Hr.: sângele copilului este echiva-

lentul sângelui mielului pascal cu care evreii au uns col]urile u[ilor

casei în care locuiau, pentru ca îngerul mor]ii s\ nu-i omoare pe

întâii n\scu]i (Ie[. 12, 22-23).

32 Ibidem, p. 799.
33 The Encyclopedia of Judaism..., p. 92.
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Ad\ugiri medievale: pe durata Evului Mediu s-au ad\ugat noi

momente la ritualul circumciderii. Midra[ul la Pirke Avot de Rabbi

Eliezer, în cap. 29, îl are desenat pe profetul Ilie stând pe un scaun.

Dup\ momentul cruciadelor [i concomitent cu mi[c\rile cre[tine

care a[teptau a doua venire a lui Hristos, [i în cultul iudaic s-a cris-

talizat un ritual în care era chemat Sfântul Ilie ca anticipator al ce-

lei de a doua veniri. În secolul al XIII-lea, în Italia, copilul era în-

tâmpinat prin cuvinte care-l ar\tau ca poten]ial Mesia. El era a[ezat

pe un scaun care se numea „scaunul Sfântului Ilie”34.

De[i simbolismul mesianic a fost uitat, ritualul de bun venit [i

invocarea Sfântului Ilie au r\mas în practic\. Copilul era dus într-o

camer\, în timp ce se recitau versete cu tema mântuirii. În secolul

al XIII-lea, Rabbi Samson bar Tzaddok din Germania s-a plâns, în

numele maestrului s\u Meirdin Rothenberg, cunoscut sub numele

Maharam, c\ este un lucru ru[inos ca mamele s\ participe la un loc

cu b\rba]ii la eveniment în sinagog\; ca atare, acestea au fost înl\-

turate [i a[a a ap\rut sandek-ul, adic\ ceea ce cre[tinii numesc na[.

Cu timpul, s-au ivit în ritual alte dou\ persoane care aveau rolul

de a duce copilul de la p\rin]i la na[i, precum [i alte rug\ciuni, din-

tre care cit\m: „Creatorule al universului, s\ fie voia Ta ca acest

copil s\ fie considerat [i acceptat bine de c\tre Tine, cum ar fi la fel

dac\ l-a[ fi adus înaintea tronului slavei Tale. În mare mila Ta, tri-

mite prin sfin]ii T\i mesageri (îngeri) un suflet pur, sfânt, acestui copil

circumcis. (…) S\ fie deschis\ inima lui c\tre Sfânta Ta Tor\, la fel

cum sunt deschise intr\rile Templului”.

5. Numirea copilului în cre[tinismul ortodox

În Ortodoxie lucrurile nu stau la fel: copilul care se na[te nu

este de la sine cre[tin, ci el devine cre[tin, dup\ Botez. Punerea în

practic\ a poruncilor se face deodat\ cu cre[terea copilului, neexis-

tând o vârst\ a majoratului religios de la care copilul devine r\s-

punz\tor deplin de el. Copilul ortodox, deodat\ cu primirea tainelor

de ini]iere, a Botezului, a Mirungerii [i a Euharistiei, devine mem-

bru deplin al Trupului mistic al lui Hristos, adic\ al Bisericii. Se

în]elege c\ unui copil de cinci de zile nu i se poate cere respectarea

poruncilor la fel cum i se cere unui adult, adic\ nu i se poate cere

34 The Encyclopedia of Judaism..., p. 93.
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s\ ]in\ întregul Post al Sfintelor Pa[ti, s\ participe la întregul cult

divin duminical, s\ fac\ toate rug\ciunile de diminea]\ [i de sear\

etc. Îns\, în Biseric\, el are acelea[i drepturi ca adul]ii, adic\ poate

participa la orice slujb\ [i se poate împ\rt\[i cu Hristos.

Darul de persoan\ deplin\ care reitereaz\ în ea chipul lui Hristos,

cu menirea de a-l duce la asem\nare, a[a cum îl propov\duie[te [i

transmite tradi]ia liturgic\ [i patristic\ a Bisericii Ortodoxe, nu se

mai g\se[te în nicio alt\ Biseric\.

În Biserica Ortodox\ nu se practic\ circumcizia. Imediat dup\

na[terea copilului, moa[a aduce la preot un vas cu ap\ care este

sfin]it\. Din acesta va bea mama copilului pe durata cur\]irii orga-

nismului, adic\ timp de patruzeci de zile; în a opta zi de la na[-

tere se face molitva de opt zile, care este urmat\ de rug\ciunea de

punere a numelui. În a patruzecea zi se cite[te molifta de patru-

zeci de zile, dup\ care noua m\mic\ î[i poate relua întreaga via]\

religioas\35.

6. Circumcizia ast\zi

În cercurile evreilor liberali, ast\zi, circumcizia este conside-

rat\ un ritual op]ional36. În 1843, liderii religio[i reformatori din

Frankfurt au încercat s\ o elimine, aducând urm\toarele argumente: 

1. Ea a fost poruncit\ lui Avraam, [i nu lui Moise;

2. Nu este un lucru distinctiv israelit, atât timp cât a fost prac-

ticat\ [i de urma[ii lui Ismael;

3. Este men]ionat\ o singur\ dat\ de Legea lui Moise [i nu apare

în Deuteronom;

4. Moise nu [i-a circumcis unul dintre fii;

5. Genera]ia evreilor pelerini prin de[ert nu a fost circumcis\;

6. Ea nu cuprinde nicio ini]iere în iudaism a p\r]ii feminine37.

Ritualul rabinic s-a format în era tannaitic\ (70-200 d.Hr.) [i în

era amoraic\ [i cuprinde patru p\r]i liturgice, care sunt prezente

[i ast\zi:

35 Aghiasmatar, EIBMBOR, Bucure[ti, 2002, pp. 11-17, 52-56.
36 The Encyclopedia of Judaism..., 89. Totu[i, actualmente, în SUA, aproape to]i

b\ie]ii, indiferent de religie, sunt circumci[i din motive igienice.
37 Encyclopedia Judaica..., p. 571.
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1. S\vâr[itorul recita la început o binecuvântare: „Binecuvântat
e[ti Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele universului, Care ne-ai
sfin]it prin poruncile Tale [i ne-ai poruncit cele referitoare la cir-
cumcidere”;

2. Tat\l era acela care trebuia s\ fac\ opera]ia, eltrebuind s\ zic\:
„Binecuvântat e[ti Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, regele Univer-
sului, Care ne-ai sfin]it prin poruncile Tale [i ne-ai poruncit s\-l
admitem pe el (pe copil) în leg\mântul lui Avraam, tat\l nostru”; 

3. Cei care erau de fa]\ r\spundeau: „Dup\ cum i-ai dat (copi-
lului) leg\mântul, în mod asem\n\tor po]i s\-l admi[i la studierea
Torei [i la c\s\torie”. În secolul al II-lea sau al III-lea s-au mai ad\u-
gat [i cuvintele: „studierea Torei, [i a c\s\toriei, [i a faptelor bune”; 

4. Mohelul adaug\: „Binecuvântat e[ti Tu, Domnul Dumnezeul
nostru, Regele universului, Care l-ai sfin]it pe cel iubit (Avraam) în
pântece. El (Dumnezeu) a pus o lege în carnea lui (Avraam) [i el
[i-a pecetluit descenden]ii cu semnul leg\mântului sfânt. A[adar,
ca o recompens\ pentru aceasta, O, Dumnezeule viu, Partea [i Pia-
tra noastr\, porunce[te ca cel iubit al c\rnii noastre s\ fie izb\vit
de încerc\ri. Binecuvântat e[ti Tu, Doamne, Care ai f\cut un le-
g\mânt”. O alt\ variant\ a acestei rug\ciuni con]ine numele celor
trei patriarhi38.

Se cade s\ facem precizarea c\ pruncul care se n\[tea dintr-o
femeie evreic\ era evreu prin na[tere, îns\ aceast\ calitate nu-i
d\dea [i dreptul de a citi din Tora, de a mânca Pa[tile sau de a
avea alte implica]ii în via]a cultual\. El putea practica [i partea re-
ligioas\ a vie]ii lui, dup\ momentul circumciderii. Cuvintele bar

sau bat mitzvah fac referire la b\iatul [i fata evreic\ care au înde-
plinit vârsta de 13 [i respectiv 12 ani, adic\ au devenit adul]i [i devin
subiec]i ai poruncilor. Din acel moment, ei devin participan]i de-
plini ai cultului divin, fiind responsabili de împlinirea sau înc\l-
carea preceptelor specifice vârstei lor. Acest ritual cu referire la
b\ie]i a luat na[tere în secolul al XIV-lea, iar cu referire la fete, mult
mai recent.

Denumirea de bar mitzvah apare pentru prima dat\ în Tal-
mud (B.M. 96a), fiind sinonim\ cu termenii gadol, „mare”, „adult”,
[i bar onshin, „subiectul pedepsei”; ea indic\ [i vârsta fizic\ a
maturit\]ii39. Cf. lui Pirke a lui Rabbi Eliezer, 26, Avraam s-a lep\dat

38 The Encyclopedia of Judaism..., p. 91.
39 Enciclopedia delle Religioni, Ebraismo..., p. 799.
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de idolii tat\lui s\u la vârsta de treisprezece ani, iar în comentariu
la Fac. 35, 27 din Gen. Rabbah 63, 10 este scris c\ Iacov a început s\
studieze Tora, iar Esau s\ slujeasc\ idolilor tot la aceast\ vârst\.

Prima referire la ceremonia de bar mitzvah, a[a cum se practic\
ast\zi, se g\se[te la Mordechaiben Hillel, citat de Jacob Halevi [i
Moses Isserles (Darkhe Moshe, Orah Hayyim 225, 1). Ritualul este
format din trei pa[i: 

1. O binecuvântare recitat\ de tat\l care-I mul]ume[te lui Dum-
nezeu pentru c\ a luat de la el responsabilitatea p\catelor fiului s\u,
barukh shepetarani, [i prima citire a Torei de c\tre b\iat;

2. }inerea primului discurs talmudic de c\tre cel în cauz\, dera-

shah; acest obicei a r\mas doar în iudaismul tradi]ionalist; 
3. Luarea mesei festive, seudah, care de obicei avea loc sâm-

b\t\ diminea]a. Femeile nu pot conduce nicio ceremonie religi-
oas\, a[a c\ bar mitzvah era specific doar b\rba]ilor.

În 1922, Mordechai Kaplan, fondatorul iudaismului reconstructiv,
a introdus în Statele Unite bar mitzvah [i pentru femei. În unele
sinagogi reformate, conservatoare [i reconstructive, bar mitzvah este
la fel atât pentru femei, cât [i pentru b\rba]i, datorit\ vârstei fragede
la care copiii trebuiau s\ îndeplineasc\ bar mitzvah. La începutul
secolului al XIX-lea, în Germania, reforma iudaic\ a introdus ritul con-
firm\rii, împrumutat din cre[tinismul protestant. El avea loc la vârsta
de 16 ani, prin acesta fiind înlocuit ritualul bar mitzvah. În lipsa unei
formule tradi]ionale, fiecare comunitate a dezvoltat „confirmarea”
într-o direc]ie proprie. Iudaismul ortodox nu o accept\40.

7. În]elegerea neotestamentar\ [i patristic\ 
a circumciderii41

În Evanghelii, în afar\ de t\ierea împrejur a Sfântului Ioan Bo-

tez\torul, a Mântuitorului42 [i de amintirea acesteia ca fiind s\vâr[it\

40 Ibidem, p. 800.
41 Pentru a în]elege circumcizia în Noul Testament, am apelat la textele din

Rom. 2, 25-29, la comentariile câtorva bibli[ti la aceste versete, la m\rturiile litur-

gice [i la cele patristice.
42 Fitznyer sus]ine c\ asocierea acord\rii numelui cu circumcizia, pentru evreii

din Palestina, a avut loc mult mai târziu decât timpul Mântuitorului. Cf. Joseph A.

Fitznyer, Lettera ai Romani, Commentario critico-teologico, tradizione di Enzo Gatti,

edizione italiana a cura di Antonio Pitta, Edizioni Piemme Spa., Casale Monferrato,

1999, p. 454.
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[i în zi de sâmb\t\, în Ioan 7, 22, nu se specific\ nimic altceva. Ea

a fost subiect de cercetare pentru sinodul de la Ierusalim, din anii

49-50, care a eliminat-o, [i pentru Sfântul Apostol Pavel, în episto-

lele c\tre Romani, Corinteni (I), Galateni, Filipeni, Coloseni, Efe-

seni [i Tit43.

Iudaizan]ii erau un grup de cre[tini proveni]i dintre iudei, care

Îl recuno[teau pe Hristos ca Mesia, îns\ pretindeau ca fra]ii lor care

fuseser\ mai înainte p\gâni s\ se circumcid\. Ideile lor se g\sesc

în Fp. 15, 1, 5; Rom. 2, 25-29; 4, 1-12; Filip. 3, 12. Motivele pentru

care Sfântul Apostol Pavel o consider\ inutil\ sunt urm\toarele: 

1. Galatenii dobândiser\ Sfântul Duh f\r\ a fi circumci[i (3, 1-5);

2. Din textele din Vechiul Testament care au fost reluate în Noul

Testament rezult\ clar c\ Avraam a fost considerat drept pe baza

credin]ei, [i nu pentru observarea Legii (Gal. 3, 6-9; Rom. 4, 1-8).

Circumcizia putea s\ nu fie decisiv\ pentru intrarea lui Avraam în

poporul lui Dumnezeu, c\ci el era deja drept la momentul t\ierii

împrejur; 

3. Leg\mântul mozaic a fost des\vâr[it de Hristos, acum accen-

tuându-se circumcizia inimii: Ier. 31, 31-34; Iez. 36; Rom. 2, 25-29.

Nimeni nu a fost îndreptat [i nu s-a îndreptat din faptele Legii (Gal.

3, 1-5), pentru c\ nimeni nu a putut împlini perfect Legea. Îndrep-

tarea va veni prin credin]\ [i prin Duhul, Care va actualiza perso-

nalizat roadele mântuirii obiective. P. Borgeneste de p\rere c\ Sfânta

Cruce a substituit circumcizia ca mod de intrare în rândurile popo-

rului lui Dumnezeu44.

În cele ce urmeaz\, vom analiza teologia paulin\ referitoare la

circumcizie a[a cum este ea dezvoltat\ în Romani 2, 25-29:

Rom. 2, 25: Peritomh. me.nga.rwvfelei/ eva.n no,monpra,ssh|j\ eva.n de.
paraba,thj no,mou h=|j( h` peritomh, souavkrobusti,a ge,gonen. 

„C\ci, într-adev\r, circumcizia este util\ dac\ tu practici Lege(a),

dar dac\ tu încalci Legea, circumcizia ta devine net\iere împrejur.”

Sfântul Pavel nu neag\ valoarea circumciziei sau patrimoniul

spiritual specific israelit, îns\ statutul ei era acela de contra-semn

43 James Strong, The Strongest Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,

Grand Rapids, Michigan, 2001, p. 216.
44 G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Dizionario di Paolo e delle sue

lettere, edizione italiana a cura di Roman Penna, edizioni San Paolo s.r.l., Cinisello

Balsamo, 1999, pp. 246-248.
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al loialit\]ii fa]\ de leg\mânt: „{i declar înc\ o dat\ celui care se cir-

cumcide c\ este obligat s\ respecte toat\ Legea” (Gal. 5, 3)45. Apos-

tolul scria împotriva unei mentalit\]i iudaice specifice acelui timp:

circumcizia avea valoare atât timp cât se practica toat\ Legea; sim-

pla t\iere a prepu]urilor, f\r\ asumarea Poruncilor, nu îi salveaz\

pe oameni de la gheen\.

Rom. 2, 26: „eva.n ou=n h` avkrobusti,a ta. dikaiw,mata tou/ no,mou
fula,ssh|( ouvc h` avkrobusti,a auvtou/ eivjperitomh.n logisqh,setai. 

„Dac\, apoi, necircumcisul ]ine cererile (prescrip]iile) Legii, ne-

t\ierea lui împrejur nu (va) fi socotit\ ca [i circumcizie?”

Pentru necircumcizie, Apostolul folose[te cuvântul h̀ avkrobusti,a,
care semnific\: prepu]ul, statutul de necircumcis, comunitatea celor

necircumci[i sau un p\gân anume. În prima parte a versetului este

folosit cu al treilea sens, iar în a doua parte a versetului cu sensul

secund46. Termenul ajkrovbusto" nu mai este folosit în Septuaginta [i

nici nu apare în alt\ parte a Noului Testament; dintre primii care-l

folosesc, amintim pe Sfântul Ignatie [i Aquila. În cazul dat, cuvân-

tul nu apare în rela]ie cu cre[tinii de origine p\gân\, cum au in-

terpretat Luther, Bath, Godet [i Zahn. Apostolul, vorbind despre

„observarea prescrip]iilor legii”, trimite la o fraz\ întâlnit\ deseori

în Vechiul Testament: „Zise: Dac\ tu vei asculta cu aten]ie vocea Dom-

nului Dumnezeului t\u [i vei face ceea ce este drept înaintea

ochilor S\i, dac\ vei asculta de poruncile Lui [i vei ]ine toate le-

gile Sale, Eu nu voi pune peste tine toate bolile pe care le-am dat

egiptenilor, c\ci Eu sunt Domnul, Cel care te vindec\” (Ie[. 15, 26;

a se vedea [i locurile paralele: Deut. 4, 4; 6, 2; Ps. 119, 5; Mih. 6, 1).

Se pare c\ termenii h̀ avkrobusti,a „necircumcizie”, peritomh ,„circum-

cizie” au fost folosi]i de iudei [i de neiudei pentru a se nomina

reciproc47.

Verbul fula,ssein înseamn\ „a privi, a ]ine sub privire, a (se)

supune, a urma, a p\zi”. Acesta face referire la Legea Vechiului Tes-

tament în Mt. 19, 20; Mc. 10, 20;Lc. 18, 21; Fp. 7, 53; 21, 24; Gal. 6, 13.

45 Joseph A. Fitznyer, op. cit., p. 384.
46 C.E.B. Cranfield, A critica land exegetical commentary on The Epistle to the

Romans, vol. I, T&T Clark limited, Edinburgh, 1980, pp. 172-173.
47 Max Zerwick, Mary Grosvenor, A grammatical analysis of the Greek New

Testament, Unabridged, 5th, Revised Edition, Editrice Pontificio Istituto Biblico,

Roma, 1996, p. 463.
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Sintagma ta. dikaiw,mata tou/ no,mou „reglement\rile, ordinele, ce-

rin]ele legii” apare la singular în Rom. 8, 4. Pentru autorul epis-

tolei, ta. dikaiw,mata tou/ no,mou fula,ssh ]inerea cerin]elor Legii

nu înseamn\ o îndeplinire perfect\ a poruncilor, ceea ce doar

Mântuitorul Hristos a reu[it, ci o mare credin]\ fa]\ de Dumnezeu,

care s\ se manifeste printr-o via]\ ascult\toare [i roditoare de

fapte bune.

În mod paradoxal, un înv\]\tor de lege evreu, Rabbi Meir, re-

cunoa[te c\ „tot omul” care se va ocupa cu punerea în practic\ a

Torei „va tr\i”. Textul masoretic nu zice: „preotul” sau „levitul”, ci

el se refer\ la to]i evreii, la to]i oamenii48:

yj;êP'v.mi-ta,w> yt;Qoxu-ta, ~T,Ûr>m;v.W
`hw")hy>ynIßa] ~h,_B' yx;äw"~d"Þa'h' ~t'aohf,î[]y: rv,a]

„{i tu vei p\zi hot\rârile Mele [i judec\]ile Mele, pe care dac\

un om le va face, va tr\i prin ele. Eu (sunt) Yahweh” (Lev. 18, 5).

Romani 2, 27: kai. krinei/ h` evk fu,sewjavkrobusti,a to.n no,montelou/
sa se. to.ndia. gra,mmatojkai. peritomh/j paraba,thn no,mouÅ

„{i necircumcisul prin natura ]inerii Legii (nu) te va judeca pe

tine, (cel care) prin liter\ [i circumcizie (devii) c\lc\torul Legii?” 

Sensul cuvântului avkrobusti,a ar fi: „omul care este, prin virtutea

inimii sale, un p\gân necircumcis”.

Sfântul Pavel arat\ clar c\ circumcizia nu face nicio diferen]\ în-

tre p\gân [i evreu, dac\ acesta din urm\ nu ]ine Legea. Din 3, 1-2

rezult\ c\ t\ierea împrejur r\mâne valabil\. P\gânii care respect\

Legea sunt considera]i circumci[i, chiar dac\ în practic\ nu sunt.

Acum se înregistreaz\ o mare îndep\rtare de textele Fac. 17, 9-14

[i Ie[. 12, 43-49.

În ultimele dou\ versete se face rezumatul întregului capitol.

De aici se poate face leg\tur\ cu Rom. 7, 6; 8, 4 [i 12 – 15, 6. Pro-

fe]ii cereau [i circumciderea inimii; în schimb, Sfântul Pavel prive[te

circumciderea inimii ca fiind mijlocul care înlocuie[te ritualul fizic

[i-l completeaz\. gra,mmatoj kai. peritomh/j sunt cele dou\ posesii ale

iudeilor, îns\ Scripturile nu au în vedere sensul concret49.

48 C.E.B. Cranfield, op. cit., nota 3, p. 173.
49 James D.G. Dunn, Word Biblical Commentary, vol. 38A: „Romans 1-8”,

Word Books, Publisher, Dallas, Texas, pp. 126-128.
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Romani 2, 28: ouvga.r o` evntw/| fanerw/| VIoudai/o,j evstinouvde. h ̀evntw/|
fanerw/| evnsarki. peritomh,.

„C\ci nu este iudeu cel care (este) pe din afar\ [i circumcizie nu

(este) cea exterioar\ a c\rnii.” 

Romani 2, 29: avllV ò evntw/| kruptw/| VIoudai/oj( kai. peritomh. kardi,ajevn
pneu,matiouvgra,mmati( ou- o` e;painoj ouvk evx avnqrw,pwn avllV evk tou/ qeou/..

„Ci (este) evreu cel care (este) în interior; iar circumcizia (este)

a inimii, în duh, nu în liter\; lauda ei nu (este) de la om, ci de la

Dumnezeu.”

Din acest verset, P\rin]ii Bisericii în]eleg c\ t\ierea împrejur a

inimii este lucrarea Duhului Sfânt. Mai mul]i interpre]i presupun

c\ în circumcizie exist\ o leg\tur\ inten]ionat\ între cuvintele yehûdî

(evreu) [i verbul ebraic „a l\uda” (hifilul yadah) [i derivatele lui;

acest verb este folosit în Fac. 29, 35; 49, 8. Aici, Apostolul neag\ ca-

litatea de evreu celor care sunt evrei doar cu numele [i cu sem-

nul50. Se cade s\ subliniem antitezele: evntw/| fanerw/| „(în mod) extern”

[i evntw/| kruptw/| „în secret”; dintre evnsarki. „în carne” [i kardi,aj „a
inimii”; dintre evngra,mmati „în liter\” [i evn pneu,mati. „în Duh”51.

Sfântul Pavel accentueaz\ importan]a circumciderii inimii, inten]ia

care motiveaz\ orice ac]iune exterioar\ (Lev. 26, 4; Deut. 10, 16; 30, 6;

Ier. 4, 4; 9, 24-25; Iez. 44, 7, 9). „În spirit [i nu în liter\” era expresia

folosit\ de iudeii de limba greac\ pentru a indica Scripturile ebraice;

atunci când are în vedere Scriptura, Filon folose[te doar gramata.

„Pentru Sfântul Pavel, gramata se refer\ la Lege, în special la De-

calog, [i astfel este folosit tot timpul în antitez\ cu pneuma, «Duh»

(7, 6; II Cor. 3, 6-7). În II Cor. 3, 6, Pavel recurge la contrastul dintre

Spirit [i liter\ pentru a exprima sintetic diferen]a dintre cele dou\

forme de iconomie mântuitoare, aceea a Vechiului Testament [i aceea

a Noului Testament. Prima era caracterizat\ de un codice scris, o

norm\ extrinsec\ de observare; a doua este animat\ de darul lui

Dumnezeu, Duhul care recreeaz\ omul [i ne reînnoie[te în mod

radical conduita”. Astfel, circumcizia inimii din Vechiul Testament

devine circumcizia care are la baz\ Duhul lui Hristos52.

Între cei care au interpretat gramma cu sensul de Scriptur\ sau

de Vechi Testament, iar pneuma ca „sens spiritual”, enumer\m:

50 C.E.B. Cranfield, op. cit., pp. 175-176.
51 Joseph A. Fitznyer, op. cit., p. 387.
52 Ibidem, pp. 386,387.
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Origen, Sfântul Atanasie, Sfântul Grigorie de Nyssa, Fericitul Augustin;

pe de alt\ parte, Lagrange [i Prat neag\ faptul „c\ Pavel, scriind

en pneumati, se refer\ la Sfântul Duh”.

Sfântul Pavel insist\ asupra faptului c\ Avraam [i-a pus încre-

derea în promisiunea lui Yahweh, motiv pentru care a fost consi-

derat drept înainte ca Dumnezeu s\-i cear\ s\ se taie împrejur.

Avraam a fost considerat drept în virtutea credin]ei, iar nu a cir-

cumciziei, dup\ cum ast\zi sunt mântui]i cei care cred, independent

de circumcizia lor. Nu trebuie totu[i s\ uit\m c\ virtutea credin]ei

se manifest\ prin fapte.

Pentru rabini, circumcizia este semnul leg\mântului lui Avraam

[i al lui Moise cu Dumnezeu. Mai târziu, ei au subliniat garan]ia

absolut\ a celor circumci[i de a avea parte de împ\r\]ia mesianic\ [i

de salvarea din focul gheenei. Israeli]ii erau convin[i c\ Avraam va

[edea la intrarea în gheen\ [i nu va permite nici unui circumcis s\

intre în ea. Pentru cei care au f\cut p\cate, el va lua prepu]urile de la

copiii care au murit înainte de a fi circumci[i [i le va aplica p\c\-

to[ilor indiferen]i, pentru a putea coborî în gheen\53.

Sfântul Pavel a v\zut darul Sfântului Duh ca un echivalent es-

hatologic [i ca o împlinire a leg\mântului f\cut cu cei circumci[i54.

Cânt\rile slujbei din ziua de 1 ianuarie rezum\ tradi]ia biblic\ [i

patristic\ cu privire la circumcizie: „Luat-a sfâr[it Legea, de când

Hristos, prunc f\cându-Se [i plinitor Legii ar\tându-Se, a primit t\-

iere împrejur [i a dezlegat blestemul Legii”. Iisus Hristos a primit

s\ fie circumcis pentru a t\ia Legea, adic\ pentru a face s\ se sfâr-

[easc\ puterea [i consecin]a ei: „Cuvântul Cel mai presus de fiin]\

întrupându-Se, S-a t\iat împrejur, spre încetarea Legii; [i ne-a dat

nou\ încep\turile dumnezeiescului har [i ale vie]ii nestric\cioase”55.

Din cele scrise pân\ aici se în]elege c\, deodat\ cu circumcizia

Mântuitorului, cre[tinii au încetat s\ se mai circumcid\56; dar în

Fac. 17 ni se vorbe[te de un leg\mânt ve[nic. Despre modul cum

53 Ibidem, pp. 452-453.
54 Ibidem, pp. 210.
55 Stihira întâi din Cântarea a 3-a [i Stihira întâi din Cântarea a 6-a, din „Ca-

nonul Praznicului T\ierii Împrejur cea dup\ trup a Domnului [i Mântuitorului Iisus

Hristos”, în Mineiul pe ianuarie, Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 18, 14-15.
56 Nu [tiu cât de veridic\ este ideea g\sit\ în The interpreter’s dictionary of the

Bible, p. 629, care vorbe[te despre circumcizia cre[tinilor din Abisinia [i din Bise-

rica copt\.
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se explic\ el, ne scrie Sfântul Ambrozie: „În ce sens alian]a este

etern\ (Fac. 17, 7, 13)? O interpretare: ea este etern\, dup\ cum este

Cel care promite, c\ci lucrurile lui Dumnezeu nu sunt condi]io-

nate de timp. Dar, în mod relativ, la noi lucrurile eterne devin con-

di]ionate de timp. O alt\ interpretare este c\, [i atunci când alian]a

cu Israel a fost abolit\, ea a fost men]inut\ pentru noi, iar noi sun-

tem poporul lui Dumnezeu în schimbul (poporului) s\u.

Dup\ venirea credin]ei, circumcizia a ocupat un loc secund;
(dup\) cum na[terea fiului ilegitim a avut loc prima dat\, dup\
promisiunea celui legitim a c\rei na[tere a fost în acela[i mod în-
târziat\, a[a acum circumcizia vine pentru prima dat\, c\ci nu era
înc\ momentul circumciziei spirituale; dar când aceast\ nou\ cir-
cumciziune va ap\rea, cea veche va fi aruncat\. De fapt, în Iisus
Hristos – zicem noi – nici circumcizia, nici necircumciderea nu
este de vreun folos (Gal. 5, 6)”.

„Acea circumcizie era un semn al alian]ei, care putea s\ fie pre-
zent\ [i în contravenien]i. Dar adev\rata circumcizie este respec-
tarea adev\rat\ a Legii, îndep\rtarea a tot ceea ce este str\in de
Dumnezeu, este capacitatea de a trece dincolo de lucrurile p\mân-
te[ti, pentru a ne apropia de realit\]ile transcendente prin inter-
mediul în]elegerii. Ziua a opta a circumciziei are acest simbol. De
fapt, ziua a opta este supranatural\, c\ci [i Domnul a ar\tat aceast\
tain\ prin Învierea Lui din ziua a opta.”57

Episcopul Milanului explic\, mai departe, temporalitatea prescrip-
]iei avraamice: „Dac\ circumcizia era bun\, trebuia s\ se fi conser-
vat [i în prezent; dac\ era inutil\, nu trebuia s\ fie prescris\ (…).
Dar pentru c\ Apostolul a zis: «Avraam a primit semnul circumciziei»
(Rom. 4, 11), în mod sigur, semnul nu este realitatea în sine, ci
indic\ o alt\ realitate: nu este adev\rul, ci indicarea adev\rului.
De fapt, el singur îl explic\, atunci când zice: «A primit semnul cir-
cumciziei, acel sigiliu al drept\]ii [i al credin]ei». A[adar, nu este
nepotrivit s\ se în]eleag\ c\ circumcizia corporal\ este semnul cir-
cumciziei spirituale; semnul a r\mas, c\ci nu era venit adev\rul.
Vine Domnul Iisus, Care zice: «Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a»
(Ioan 14, 6). A desfiin]at semnul, a introdus Adev\rul, c\ci, odat\
ce a venit ceea ce era perfect, ceea ce era par]ial a fost distrus”58.

57 Cirillo di Alessandria, Catena sulla Genesi 3, în La Bibbia Commentata Dai

Padri, pp. 112-113.
58 Ambrogio, Abramo 1, 4, 29, în La Bibbia Commentata Dai Padri, p. 113.
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La Mântuitorul nu este vorba de o circumcizie spiritual\, îns\

la noi da: „Înv\]a]i de Apostolul Pavel, declar\m c\, dup\ cum multe

alte fapte erau figuri [i imagini ale realit\]ii viitoare, a[a [i circum-

ciderea carnal\ era înf\]i[area circumciziei spirituale (…). Ascult\

cum Pavel, înv\]\torul neamurilor în credin]\ [i în adev\r (I Tim.

2, 7), instruie[te Biserica în ceea ce prive[te taina circumciziei lui

Hristos: «Vede]i t\ietura», vorbe[te de iudeii care se t\iau împrejur,

«c\ci circumcizia suntem noi, care Îi slujim lui Dumnezeu în Duh

[i nu ne punem încrede în carne» (Filip. 3, 2-3)”59.

„Dar, promulg\torul Legii ve[nice cere semnul circumciziunii

carnale doar la b\ie]i, pentru c\ în raportul sexual b\rbatul este mai

impetuos decât femeia [i a dorit s\ frâng\ impetuozitatea lui cu

semnul circumciderii, [i pentru c\ oamenii î[i aprob\ propria gre-

[eal\, c\ci evit adulterul, [i sunt convin[i c\ practica prostitu]iei

este conform\ cu legea naturii, în timp ce atât b\rbatului, cât [i fe-

meii le este permis s\ se uneasc\ doar în c\s\torie. Dar, în confor-

mitate cu interpretarea cea mai profund\, se vrea s\ se explice c\

mintea, odat\ purificat\, este circumcis\, eliberat\ de dorin]e [i

gânduri ilicite, leag\ sufletul de propria-i castitate [i, inoculându-le

puritatea sensurilor, îl face capabil s\ genereze urma[i buni. Le-

gea oblig\ ca tân\rul s\ fie circumcis în cea de-a opta zi: este vorba,

bineîn]eles, de un percept mistic, deoarece aceasta este chiar ziua

Învierii, c\ci Mântuitorul Hristos a înviat duminica.”

Pentru Sfântul Apostol Pavel, circumcizia a fost un semn vizi-

bil al întâiet\]ii credin]ei avraamice, care, îns\, odat\ cu Învierea

lui Hristos [i cu Botezul cre[tin, a c\zut din uz: „P\zi]i-v\ de câini,

p\zi]i-v\ de lucr\torii r\i, p\zi]i-v\ de cei care se circumcid! De fapt,

noi suntem adev\ra]ii circumci[i, noi care slujim prin cultul Duhului

lui Dumnezeu [i ne bucur\m în Hristos Iisus, f\r\ a avea încre-

dere în carne” (Filip. 3, 2-3).

Atât Na[terea, cât [i T\ierea împrejur, ca evenimente semnifica-

tive din via]a Mântuitorului, s-au petrecut în tain\, au fost cunos-

cute atunci de pu]ini oameni. Prin circumcizie, Hristos împline[te

Legea, dar o [i încheie; atunci s-au încheiat [i ceremoniile, [i ri-

tualul jertfelor levitice (12, 2-6). Prin circumcizia Domnului s-a

59  Origene, Omelie sulla Genesi, 3, 4, în La Bibbia Commentata Dai Padri, pp.

113-114.
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t\iat „iarna p\catului”60 [i s-a ar\tat „prim\vara harului”61; cu alte

cuvinte, acum continu\ s\ creasc\ în lucrare Taina Întrup\rii, care

va fi des\vâr[it\ de Botez [i de Înviere: „Sâmb\ta, t\ierea împrejur

[i înfumurarea evreilor au încetat, cu bun\voin]a lui Hristos”; „Ziua

a opta, în care St\pânul Hristos S-a t\iat împrejur, închipuie via]a

cea nesfâr[it\ a veacului ce va s\ fie”62.

60 Stihira întâi din Cântarea a 7-a, din Canonul Praznicului T\ierii Împrejur cea

dup\ trup a Domnului [i Mântuitorului Iisus Hristos, în Mineiul pe ianuarie, p. 20.
61 Stihira întâi din Cântarea a 6-a, în Ibidem, p. 18.
62 Stihira a 2-a din Cântarea a 6-a [i Stihira a 2-a din Cântarea a 4-a, în Ibidem,

pp. 18 [i 16.
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Circumcision in Old Testament, New Testament and today

Rev. PhD. Cand. Cristian PRELIPCEAN

This study presents the biblical and the today ritual of cir-

cumcision, developing analytical three verses of the Old Testa-

ment: first, we considered the commandment of God on the prac-

tice of circumcision as a sign of His covenant with each man of

the Hebrew people (Genesis 17, 9-10), then we analyzed the oldest

biblical text related to circumcision: Exodus 4, 24-26, and thirdly,

we considered the symbolic meaning of the ritual described in

Deuteronomy 10, 16. In the New Testament, in Romans 2, 25-29, Saint

Paul showed the uselessness of circumcision for those who are

part of the Law of Grace.


