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Abstract

In Galatians 5, 22-23, St. Paul presents us the fruits of man's cooperation

with the grace of the Holy Spirit. Based on the delimitation of the Greek terminology

πίστις, "faith", and his Hebrew correspondences, in the context of biblical reve-

lation, the study highlights the specific virtue of faith in Pauline theology. Also, this

approach aims to highlight a second side of the term mentioned, taking account,

in particular, of its place in the Pauline epistle. To facilitate the perception of the

meanings, namely trust as a human virtue, the text of the letter was assisted and

strengthened by other arguments from the New Testament writings which show

clearly the thesis proposed.
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Introducere

Sfântul Apostol Petru, `n epilogul celei de-a doua epistole sobor-

nice[ti, ne avertizeaz\ c\ `n toate epistolele sale „sunt unele lucruri

cu anevoie de `n]eles, pe care cei ne[tiutori [i ne`nt\ri]i le r\st\lm\-

cesc, ca [i pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (II Petru 3, 16).

Cu toate c\ la o prim\ lecturare a acestui verset am fi tenta]i s\ zicem

c\ doar epistolele pauline ar cuprinde anumite probleme de inter-

pretare, trebuie s\ men]ion\m c\ prin expresia „celelalte Scripturi” se

`n]elege [i restul c\r]ilor cuprinse `n canonul biblic. De unde aceste

dificult\]i? Din simplul motiv c\ cele dou\ limbi `n care au fost scrise

aceste texte, ebraica [i greaca, fac parte din categoria limbilor moarte,

ele nemaifiind `n uzul comun de ast\zi. De asemenea, nici civili-

za]ia [i nici cultura, `n care au tr\it aghiografii sacri, nu mai pot fi

`n]elese la fel de bine de lumea contemporan\. Pe lâng\ acestea,
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anumite cuvinte folosite de aghiografii Sfintei Scripturi pun [i ele

anumite probleme traduc\torilor textului sacru.

Acest studiu se vrea o `ncercare `n descoperirea semnifica]iei

termenului πίστις din Galateni 5, 22, atât din punct de vedere neo-

testamentar, cât [i `n ceea ce prive[te raportarea lui la coresponden-

tul ebraic din Vechiul Testament. Prin acest termen, Sfântul Apostol

Pavel nume[te `n epistola adresat\ galatenilor unul dintre roadele

Duhului Sfânt. Acesta ne spune: 

Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακρο-
θυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις…

„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, `ndelung\-

r\bdarea, bun\tatea, facerea de bine, credin]a...”1.

Dac\ am accepta termenul folosit ca atare de traduc\torii ro-

mâni pentru πίστις, adic\ „credin]\”, imediat mintea ar face trimitere

la virtu]i [i anume la cele teologice. ~ns\ din contextul celor spuse de

Sfântul Apostol putem observa cu u[urin]\ c\ aici nu este vorba de

virtu]i teologice, pentru c\ aici nu ne este descris\ rela]ia dintre

Dumnezeu [i om. Aici ne este prezentat\ rela]ia dintre om [i semenii

s\i, ceea ce ne transpune `n planul virtu]ilor etice, determinându-ne

s\ c\ut\m un alt sens sau o alt\ traducere pentru termenul πίστις.
Teologul William Barclay ne spune c\ „sensul pe care `l are πίστις
aici nu este «credin]\», ci «credincio[ie»; calitatea de a fi demn de

`ncredere, care-l face pe om unul pe care putem s\ ne baz\m `n

`ntregime [i al c\rui cuvânt putem s\-l accept\m f\r\ rezerve”2.

Un alt motiv care ar trebui s\ ne determine s\ c\ut\m [i alte `n-

]elesuri pentru acest termen este corespondentul lui `n limba latin\.

Gheorghe Gu]u propune urm\toarele sensuri pentru fides: „crezare”,

„`ncredere”, „credin]\”, „credit”, „cinste”, „garan]ie”, „cuvânt”, „promi-

siune”, „jur\mânt”. De asemenea, verbul format din acest substantiv

(fido, -ere) se traduce prin: „a se `ncrede”, „a avea credin]\ c\”, „a-[i

pune n\dejdea”3.

1 Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bo-

nitas, longanimitas, mansuetudo, fides... (Vulgata). „But the fruit of the Spirit is

love, joy, peace, patience kindness, goodness, faithfulness...” (The Bible RSV).
2  William Barclay, Analiza semantic\ a unor termeni din Noul Testament, tra-

ducere de Doris Lauren]iu, Societatea Misionar\ Român\, Wheaton, Illinois U.S.A,

1992, p. 113.
3 Gheorghe Gu]u, Dic]ionar Latin-Român, edi]ie rev\zut\, Editura Humani-

tas, Bucure[ti, 2009, p. 261.
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Termenii „credin]\” [i „`ncredere”, `n Vechiul Testament

Credin]a poporului evreu `n Dumnezeu era fundamentat\ pe

`ncredere, lucru ce se poate observa din faptul c\ majoritatea `ntâl-

nirilor dintre Dumnezeu [i om se `ncheie prin promisiuni ce nu erau

`mplinite pe moment. Un exemplu care st\ m\rturie `n acest caz este

istorisirea celor `ntâmplate cu str\mo[ul Avraam, un patriarh nomad

[i f\r\ urma[i, c\ruia i s-a cerut s\ cread\ c\ va da na[tere unui

popor numeros, st\pân pe propria ]ar\. Astfel de leg\minte f\cute

`ntre Dumnezeu [i poporul ales aveau la baz\ dou\ angajamente: unul

din partea lui Dumnezeu, prin care Se angaja s\ ~[i respecte promi-

siunea, [i un altul din partea omului, prin care acesta se obliga s\

respecte anumite norme morale [i s\ arate loialitate fa]\ de Dum-

nezeu. De aceea, pentru poporul evreu a fi un om credincios era

echivalent cu a fi un om care `mpline[te voia divin\ [i nu se abate

de la poruncile l\sate de El. Acest lucru este reliefat `n Lev. 5, 15:

„De va face cineva gre[eal\ [i din ne[tiin]\ va p\c\tui `mpotriva

celor afierosite Domnului...”. Dac\ lu\m textul ca atare ne putem

`ntreba care este relevan]a lui pentru ipoteza propus\ mai sus, `ns\,

dac\ lu\m `n considera]ie filologia ebraic\, putem vedea diferen]a.

Textul ebraic:  י ה ִמָּקְדֵׁש֖ ַעל ְוָחְֽטָא֙ה ִּבְׁשגָגָ֔ ל ַמ֔ ֹ֣ ֶפׁש ִּכֽי־ִתְמע ה נֶ֚ poate fi tradus ,יְהָו֑

astfel: „Dac\ cineva comite o `nc\lcare a credin]ei...”.

Aceea[i traducere eronat\ a termenului ַעל o g\sim [i (ma’al) ַמ֔

`n Deut. 32, 51, unde textul ebraic este: ְּבֵנ֣י ְּבתֹוְ֙ך  י  ִּב֗ ם  ְמַעְלֶּת֜ ֲאֶׁש֙ר  ַעל֩ 
ל traducerea propus\ de textul românesc fiind: „Pentru c\ a]i ,יְִׂשָרֵא֔

gre[it `naintea Mea `n mijlocul fiilor lui Israel”. ~ns\ textul englez

surprinde `nc\lcarea credincio[iei fa]\ de Dumnezeu prin `nclin\-

rile spre p\cat, acesta traducând textul ebraic astfel: „Because you

broke faith with Me in the midst of the people of Israel”.

Termenul  ַעל -este tradus `n române[te prin „necredin]\”, „`n[e ַמ֔

l\ciune”, „a fi necinstit”4 [i este folosit de 44 de ori5.

4 Lect. Lauren]iu Ionescu, Dic]ionarul studentului: Ebraic-Român, Român-

Ebraic, Editura Societ\]ii Biblice Interconfesionale din România, 2006, p. 70. 
5 Cf. Benjamin Davidson, A concordance of the Hebrew and Chaldee Scriptures,

edited by Samuel Bagster and Sons, London, 1876, pp. 490-491.
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Al doilea termen ebraic care este corespondent al grecescului

πίστις este ֵאמּון sau ֵאֻמן (emun). Acesta se g\se[te o dat\ `n Deut.

32, 20 [i de trei ori `n Prov. 13, 17; 14, 5; 20, 6. De asemenea, femi-

ninul acestui termen  ֱאמּונָה (emunah) se g\se[te de 27 de ori `n Sfânta

Scriptur\6. Dintre aceste men]iuni o s\ prezent\m doar dou\. Co-

mentând Psalmi 95, 13: „Judeca-va lumea `ntru dreptate [i popoa-

rele `ntru credincio[ia Sa”, William MacDonald spune: „~ntreaga

crea]ie este invitat\ s\ ia parte la bucuria venirii Domnului, când

va sosi pentru a st\pâni lumea (...). El va domni cu neprih\nire [i

onestitate absolut\”7. Al doilea citat este din Avac. 2, 4: „Iat\ c\ va

pieri acela al c\rui suflet nu este pe calea cea dreapt\, iar dreptul

prin credin]\ va fi viu!”. Acest verset din cartea proorocului este im-

portant pentru c\ ultima parte este reluat\ de Sfântul Apostol Pavel

de trei ori `n Noul Testament, [i anume: Rom. 1, 17; Gal. 3, 11 [i

Evr. 10, 38. 

Ultimul termen ebraic care desemneaz\ credin]a `n Vechiul Tes-

tament este ָאַמן (aman). Acesta se g\se[te de 32 de ori `n Vechiul

Testament8.

~n Dic]ionarul biblic, coordonat de J.D. Douglas, g\sim urm\-

toarea afirma]ie referitoare la Fac. 15, 6: „Trebuie s\ men]ion\m `n

special cazul lui Avraam. ~ntreaga lui via]\ d\ dovad\ de un spirit

de `ncredere, de o credin]\ profund\. Despre el se spune c\ «a cre-

zut pe Domnul [i Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprih\nire»

(Fac. 15, 6). Textul este citat de scriitorii Noului Testament [i ade-

v\rul fundamental pe care `l exprim\ este dezvoltat mai pe larg”9.

Trimiterile neotestamentare la care se face referire sunt cele de la

Rom. 4, 3 („C\ci, ce spune Scriptura? {i «Avraam a crezut lui Dumne-

zeu [i i s-a socotit lui ca dreptate»”); Rom. 4, 13 („Pentru c\ Avraam [i

semin]ia lui nu prin lege au primit f\g\duin]a c\ vor mo[teni lu-

mea, ci prin dreptatea cea din credin]\”); Gal. 3, 6 („Precum [i

6  Cf. Rober Young, Analytical concordance to the Bible, edited by I.K. Funk

and Co., New York, 1881, p. 324.
7  William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului – Vechiul Testa-

ment, traducere din englez\ de Doru Motz, Editura Lampadarul de Aur, Oradea,

2002, p. 630.
8  Cf. Rober Young, op. cit.¸ p. 325.
9  J.D. Douglas (coord.), Dic]ionar Biblic, traducere de Liviu Pup [i John Tipei,

Editura Cartea Cre[tin\, Oradea, 1995, p. 280.
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Avraam a crezut `n Dumnezeu [i i s-a socotit lui ca dreptate”); Iac.

2, 23 („{i s-a `mplinit Scriptura care zice: «{i a crezut Avraam lui

Dumnezeu [i i s-a socotit lui ca dreptate» [i «a fost numit prieten al

lui Dumnezeu»”). 

Perioadele `n care poporul evreu a crezut `n Dumnezeu [i a

acceptat conducerea Lui au alternat destul de des cu perioade de

necredin]\. Ie[. 4, 31 ne spune c\ Dumnezeu {i-a `ntors fa]a c\tre

suferin]ele lui Israel aflat `n robia egiptean\: „{i poporul a crezut

[i s-a bucurat c\ a cercetat Domnul pe fiii lui Israel [i a v\zut neca-

zurile lor [i, plecându-se, s-au `nchinat”. ~ntr-un comentariu la acest

verset10 se afirm\: „~n capitolul patru ni se spune c\ Moise [i Aaron

au avut o `ntâlnire, ce a avut ca scop confirmarea misiunii. Fidel aces-

tei misiuni, acum el vorbe[te [i ac]ioneaz\ `n numele lui Moise

`naintea b\trânilor. B\trânii recunosc c\ Dumnezeu a venit ca s\-i

elibereze. Mila [i decizia lui Dumnezeu, `ntâi revelate prin Moise [i

apoi prin Aaron, sunt acum manifestate b\trânilor, care reprezen-

tau poporul. Dar faraon va crede?”. R\spunsul la aceast\ `ntrebare

este dat prin Ie[. 5, 2: „Faraon `ns\ a zis: Cine este acela, Domnul,

ca s\-I ascult glasul [i s\ dau drumul fiilor lui Israel? Nu-L cunosc

pe Domnul [i nu voi da drumul lui Israel!”.

~n traducerea Septuagintei editat\ la Polirom, la nota aferent\

citatului Deut. 7, 9, unde este scris: „S\ [tii dar c\ Domnul Dum-

nezeul t\u este adev\ratul Dumnezeu, Dumnezeu credincios, Care

p\ze[te leg\mântul S\u [i mila Sa, pân\ la al miilea neam, c\tre cei

ce-L iubesc [i p\zesc poruncile Lui”, autorul ne atrage aten]ia asupra

faptului men]ionat `nc\ de la `nceputul capitolului, [i anume: „Ape-

lativul «Dumnezeu credincios» sau «vrednic de `ncredere» este o

raritate, termenul fiind, `n general, rezervat omului sau leg\mântului

pe care l-a `ncheiat Dumnezeu cu ei. Rar folosit `n Septuaginta, ter-

menul este reluat ca apelativ divin abia `n Noul Testament”11.

Din comentariul Sfântului Vasile cel Mare la cartea proorocului

Isaia vedem clar raportul pe care orice evreu `l `ntrevedea `ntre cre-

dincio[ie [i dreptate, pe de o parte, [i `ntre necredincio[ie [i p\c\tuire,

10  Raymond Brown, Joseph Fitzmyer, Roland Murphy, Introducere [i comen-

tariu la Sfânta Scriptur\. Partea a II-a: Pentateuhul, traducere de Dumitru Gro-

[an, Editura Galaxia Gutenberg, Târgul L\pu[, 2007, p. 201.
11  Septuaginta, vol. I, coordonat de Cristian B\dili]\, Francisca B\lt\ceanu, Mo-

nica Broşteanu şi Dan Sluşanschi, Editura Polirom, Bucureşti, 2004, p. 555. 
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pe de alt\ parte. Isaia ne spune: „Cum a ajuns ca o desfrânat\ cetatea

cea credincioas\ [i plin\ de dreptate? Dreptatea locuia `n ea, iar acum

este plin\ de uciga[i” (Is. 1, 21-22). Sfântul Vasile comenteaz\ acest

text: „Trebuie, dar, remarcat c\ necredin]a este mama desfrân\rii.

C\ci cine ar mai primi gândul r\u sau ar mai s\vâr[i r\ul, dac\ ar

crede c\ Dumnezeu este pretutindeni, de fa]\ la cele petrecute [i

asist\ la fiecare fapt\ [i vede dorin]ele inimilor?”12.

Termenii aborda]i pân\ acum s-au referit strict la credin]\ [i

credincio[ie. Ebraicul  ָּבַטח (batach), care se traduce prin „a se `n-

crede”, „a crede”13, se g\se[te `n 99 de versete14. Dintre acestea, un text

este deosebit, iar celelalte sunt expuse pe dou\ planuri: `ncrederea

`n Dumnezeu, singura care este considerat\ bun\ [i care poate aduce

izb\virea din orice primejdie, [i `ncrederea `n orice altceva, care nu

`l poate face pe om s\ reziste `n fa]a pericolului.

Cartea Psalmilor ne `ndeamn\ adeseori s\ ne punem n\dejdea

numai `n Dumnezeu [i ne atrage aten]ia c\ atunci când vom c\uta

sprijin `n lucruri trec\toare, atunci cugetul nostru s-a `ndep\rtat de

Dumnezeu, iar dep\rtarea de Dumnezeu `nseamn\ moarte. Expe-

rien]a negativ\ a protop\rin]ilor a fost cauzat\ de neascultare [i

necredin]\, dup\ cum chiar p\rintele profesor Petre Semen relie-

feaz\: „Vinov\]ia omului nu const\ numai `n actul neascult\rii `n sine,

ci, mai ales, `n faptul c\ s-a `ncrezut mai mult `n cuvintele diavolului

decât `n cele ale Creatorului s\u; or aceast\ atitudine este primul

p\cat ca p\cat al necredin]ei”15.

Psalmistul David ne arat\ foarte l\murit leg\tura indisolubil\ ce

exist\ `ntre `ncrederea `n Dumnezeu [i s\vâr[irea faptelor bune,

spunându-ne: „~ncrede-te `n Domnul [i f\ binele, locuie[te p\mân-

tul [i umbl\ `ntru credincio[ie!” (Ps. 36, 7). William MacDonald, co-

mentând acest verset spune: „Aceast\ `ncredere nu echivaleaz\ cu

un optimism nefondat, aerian, cum c\ toate vor reu[i de minune!

Mai degrab\, este o bizuire profund\ [i necurmat\ pe Dumnezeu,

12  Sfântul Vasile cel Mare, Comentariu la cartea profetului Isaia, `n col. PSB,

vol. 2, traducere din limba greac\, introducere [i note de Alexandru Mih\il\, Edi-

tura Basilica, Bucure[ti, 2009, p. 71.
13  Lect. Lauren]iu Ionescu, op. cit., p. 16.
14  Cf. Rober Young, op. cit., p. 1004.
15  Pr. prof. dr. Petre Semen, Introducere `n teologia biblic\ a Vechiului Testa-

ment, Editura Trinitas, Ia[i, 2008, p. 129.
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Care a promis c\-i va pedepsi pe cei r\i [i `i va r\spl\ti pe cei ne-

prih\ni]i. Cuvântul S\u nu poate da gre[. Cei drep]i vor locui cu

adev\rat `n ]ar\ [i se vor bucura de siguran]\, indiferent de cât de

aprige ar fi atacurile unor demoni sau ale unor oameni”16. ~ntr-o

alt\ abordare a textului biblic, se afirm\: „Nu `ncape nici o `ndoial\

c\ psalmistul urm\re[te o via]\ neprih\nit\. De asemenea, nu `n-

cape `ndoial\ c\ el promoveaz\ o atitudine. El `i `ndeamn\ pe oameni

s\-[i pun\ `ncrederea `n Domnul, care este doar un alt mod de a le

spune s\ tr\iasc\ prin credin]\. Uneori oamenii sunt `ndemna]i s\-[i

pun\ `ncrederea `n Cuvântul lui Dumnezeu, dar de obicei lucrul

c\utat este credin]a `n Dumnezeu”17. 

Cel care expune `ntr-o form\ mai deosebit\ raportul dintre `ncre-

derea `n Dumnezeu [i `ncrederea `n om este proorocul Ieremia.

Acesta spune: „A[a zice Domnul: Blestemat fie omul care se `ncrede

`n om [i `[i face sprijin din trup omenesc [i a c\rui inim\ se dep\r-

teaz\ de Domnul...! Binecuvântat fie omul care n\d\jduie[te `n Dom-

nul [i a c\rui n\dejde este Domnul, deoarece acesta va fi ca pomul

s\dit lâng\ ape, care-[i `ntinde r\d\cinile pe lâng\ râu [i nu [tie când

vine ar[i]a!” (Ier. 17, 5-8). J.D. Douglas afirm\: „Lista lucrurilor `n

care oamenii nu-[i puneau `ncrederea este foarte extins\ [i este [i mai

impresionant\ al\turi de pasaje mai lungi care `ndeamn\ la `ncre-

derea `n Domnul. Este clar c\ oamenii din Vechiul Testament au con-

siderat c\ Domnul este singurul obiect demn al credin]ei. Ei nu [i-au

pus `ncrederea `n ceea ce f\ceau ei, `n ceea ce f\ceau al]i oameni

sau `n ceea ce f\ceau zeii. ~ncrederea lor a fost numai `n Domnul.

Lucrul acesta este exprimat uneori [i `n limbaj pitoresc. Astfel, Dum-

nezeu este «stânca mea, cet\]uia mea, izb\vitorul meu! Dumne-

zeule, Tu e[ti stânca mea, `n care m\ ascund, scutul meu, t\ria care

m\ scap\ [i `nt\ritura mea!» (Ps. 17, 1). Credin]a poate fi pus\ cu

`ncredere `ntr-un asemenea Dumnezeu”18.

~n cartea Pildelor lui Solomon se spune: „~ntr-`nsa se `ncrede inima

so]ului ei, iar câ[tigul nu-i va lipsi niciodat\” (Pld. 31, 11). Din acest

verset vedem c\ `ncrederea pe care o are b\rbatul fa]\ de so]ia lui

nu este considerat\ ca fiind un lucru r\u, ci, din contr\, aceast\

16  William MacDonald, op. cit., p. 546.
17  J.D. Douglas (coord.), op. cit., p. 280.
18  Ibidem.
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`ncredere este una chiar benefic\ pentru bun\starea familiei. John

Barton ne arat\ [i de ce nu este considerat\ ca d\un\toare aceast\

`ncredere: „So]ul ei are `ncredere deplin\ `n ea, deoarece el [tie c\

averea [i reputa]ia sa sunt `n siguran]\ `n mâinile ei. Cheia pentru

perspicacitate, bun\tate [i `n]elepciunea ei este c\ ea «se teme de

Domnul» (v. 30)”19. Charles Bridges afirm\ c\ `ncrederea pe care o

acord\ b\rbatul so]iei sale are [i un rol important `n desf\[urarea

activit\]ii lui zilnice, [i anume c\ el nu se mai simte legat de grijile

casnice, acestea fiind l\sate `n seama so]iei. Acesta spune: „So]ul care se

`ncredere `n so]ia sa este u[urat de constrângerea domiciliului dup\

ce a l\sat interesele sale `n condi]ii de siguran]\ `n mâinile so]iei; el

este sigur c\ `ntoarcerea lui va fi `ntâmpinat\ cu un zâmbet `mbucu-

r\tor. O so]ie credincioas\ [i un so] demn de `ncredere sunt o bine-

cuvântare pentru familie [i o binecuvântare reciproc\... ~n loc de

a abuza de `ncredere acordat\ ei, ea caut\ doar s\ se fac\ pe zi ce trece

mai vrednic\ de aceast\ `ncredere, «s\ plac\ b\rbatului ei» (I Cor.

8, 34), dup\ cum spune Sfântul Apostol Pavel, [i s\-i fac\ bine, nu

r\u, `n toate zilele vie]ii ei”20.

Calitatea de a fi demn de `ncredere, 
dup\ `nv\]\tura Noului Testament

~n Noul Testament, credin]a ocup\ un loc important, cu foarte

multe aspecte teologice care decurg din experierea ei. Grecescul

πίστις se g\se[te de peste 240 de ori `n textul neotestamentar, atât sub

form\ substantival\, cât [i verbal\21. 

Folosirea substantivului πίστις `n scrierile neotestamentare cu

sensul de „loialitate”, „credincio[ie” sau „fidelitate” este destul de re-

strâns\. Un exemplu g\sim `n cuvintele Mântuitorului adresate c\rtu-

rarilor [i fariseilor, `n Evanghelia dup\ Matei 23, 23:

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε
τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα
τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν.

19  John Barton, The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press Inc.,

New York, 2001, p. 422.
20  Charles Bridges, A commentary on Proverbs, The Banner of Thruth Trust,

Edinburgh, 1983, p. 622.
21  J.D. Douglas (coord.), op. cit., p. 280.
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„Vai vou\, c\rturarilor [i fariseilor f\]arnici! C\ da]i zeciuial\ din

izm\, din m\rar [i din chimen, dar a]i l\sat p\r]ile mai grele ale Legii:

judecata, mila [i credin]a”.

Vedem din acest verset c\ perceptele ritualice ale iudeilor erau

`ndeplinite cu cea mai mare stricte]e de conduc\tori statului evreu,

`ns\ Mântuitorul a dorit s\ reliefeze faptul c\ iudeii au uitat de dragos-

tea fa]\ de aproape prescris\ `n Legea dat\ lor de Moise, ce se mani-

fest\ prin judecat\ dreapt\, `ngrijire manifestat\ `n raport cu semenii

no[tri [i credin]\ demonstrat\ prin loialitate. 

Loialitatea manifestat\ fa]\ de ceilal]i oameni o g\sim exprimat\

[i `n epistola Sfântului Apostol Pavel adresat\ ucenicului s\u Tit (2, 10),

unde ne sunt descrise calit\]ile unei slugi vrednice de laud\:

μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα
τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.

„Slugile s\ se supun\ st\pânilor lor... S\ nu doseasc\ ceva, ci s\ le

arate toat\ buna credin]\, ca s\ fac\ cinste `ntru toate `nv\]\tura Mân-

tuitorului nostru Dumnezeu”.

Furtul [i `n[el\ciunea au fost unele din cele mai pedepsite abateri

ale sclavilor. William MacDonald ne spune c\ respectarea fidelit\]ii

fa]\ de st\pân f\cea ca sclavii din rândul cre[tinilor s\ fie privi]i cu

o oarecare superioritate fa]\ de ceilal]i sclavi: „Una din cele mai evi-

dente deosebiri a constat `n faptul c\ sclavii cre[tini nu s-au pretat la

p\catul atât de prevalent `ntre ceilal]i sclavi, respectiv ho]ia. Etica

cre[tin\ `i obliga la norme stricte de cinste. Mai este de mirare oare

c\ sclavii cre[tini se vindeau cu un pre] mai mare la licita]ie? ~n ge-

neral, ei erau `nv\]a]i s\ manifeste o total\ [i autentic\ fidelitate. Ei

trebuiau s\ inspire `ncredere total\ [i astfel s\ `mpodobeasc\ doc-

trina lui Dumnezeu `n toate aspectele vie]ii [i ale slujirii lor”22.

Ultima referin]\ a substantivului πίστιν, pe care o men]ion\m

`n acest studiu este cea care reiese din Epistola c\tre Romani 3, 3:

τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν τινες, μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ
καταργήσει.

„C\ci ce este dac\ unii n-au crezut? Oare necredin]a lor va ni-

mici credin]a lui Dumnezeu?”

22  William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului – Noul Testament, tra-

ducere din englez\, tehnoredactare computerizat\ [i grafic\ de Doru Motz, Editura

Lampadarul de Aur, Oradea, 2004, p. 983.
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Joseph Fitzmyer, comentând prima parte a acestui verset, afirm\:

„Termenul ἀπιστία vrea s\ spun\ atât: «a refuza s\ cread\», cât [i «a fi

infideli», dar aici s-ar putea `n]elege `ntr-unul sau `n ambele sensuri,

pentru c\ s-ar putea aduce numeroase exemple din Vechiul Tes-

tament `n care se vorbe[te despre necredin]a istoric\ a lui Israel

(Ie[ire 15; Numeri 14) sau despre infidelitate (I Regi 18; Osea 4).

Prin expresia «numai unii» trebuie s\ men]ion\m c\ Sfântul Pavel

nu restrânge nicidecum semnifica]ia la o perspectiv\ temporal\”23. Cu

privire la cea de-a doua parte a acestui verset, acela[i autor men-

]ioneaz\ c\ fidelitatea lui Dumnezeu fa]\ de poporul iudeu este

consolidat\ de promisiunile divine, promisiuni ce nu vor r\mâne ne-

`mplinite, chiar dac\ acest popor s-a ar\tat nevrednic de aceste f\g\-

duin]e. El ne spune: „Ca depozitari ai revela]iei divine, iudeii erau `n

posesia unor clare promisiuni ale lui Dumnezeu. Fidelitatea fa]\

de astfel de promisiuni nu depindea de fidelitatea lui Israel fa]\ de

Dumnezeu, deoarece fidelitatea Domnului nu se m\soar\ `n baza

celei umane”24.

Pentru a descrie un cre[tin credincios [i fidel, textul sacru al Nou-

lui Testament folose[te de cele mai multe ori adjectivul format din

substantivul πίστις, [i anume πιστovς25. ~n Pilda talan]ilor, slugilor `n]e-

lepte [i credincioase, `n urma demonstr\rii loialit\]i lor, li se d\ st\-

pâ-nire peste toat\ casa st\pânului (Mt. 25, 21; Lc. 19, 17): 

Ἔφη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα
ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

„Zis-a lui st\pânul: Bine, slug\ bun\ [i credincioas\, peste pu]ine

ai fost credincioas\, peste multe te voi pune; intr\ `ntru bucuria dom-

nului t\u”.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur comenteaz\ acest text astfel: „Ce le zice

St\pânul? Bine, slug\ bun\ [i credincioas\! Le d\ Dumnezeu prin

aceste cuvinte toat\ fericirea, c\ci e[ti bun [i credincios când ai ochi

23  Joseph Fitzmyer, Raymond Brown, Roland Murphy, O. Carm, Introducere

[i comentariu la Sfânta Scriptur\. Partea a VII-a: Literatura paulin\, traducere

de Dumitru Gro[an, Editura Galaxia Gutenberg, Târgul L\pu[, 2008, p. 211.
24  Ibidem, pp. 211-222.
25  Acesta se g\se[te de 67 de ori `n Noul Testament. Cf. J.D. Douglas (coord.),

op. cit., p. 280.
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[i pentru nevoile aproapelui t\u”26. Acelea[i calit\]i au fost c\utate

de Hristos [i `n ucenicii S\i, c\ci [i lor avea s\ li se dea `n st\pâ-

nire toat\ via St\pânului.

Sfântul Apostol Pavel, `n scrierile sale, folose[te [i el acest adjectiv,

ba mai mult, `n prima Epistol\ c\tre Timotei (1, 12) `l folose[te cu

referire la propria persoan\. Acesta mul]ume[te lui Dumnezeu c\

l-a g\sit demn de `ncredere, spunând: 

Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι
πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν.

„Mul]umesc Celui ce m-a `nt\rit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru,

c\ m-a socotit demn de `ncredere prin aceea c\ m-a pus s\-I slujesc”.

~n continuare, Sfântul Apostol ne spune c\ `nv\]\turile Bisericii
trebuie `ncredin]ate unor oameni de `ncredere, care s\-i `nve]e [i pe
al]ii (II Tim. 2, 1-2):

καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου
πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.

„{i cele ce-ai auzit de la mine `n fa]a multor martori, pe acestea
`ncredin]eaz\-le unor oameni de `ncredere care vor fi destoinici s\-i
`nve]e [i pe al]ii”.

De ce era a[a de necesar g\sirea unor urma[i demni de `ncre-
dere? La aceast\ `ntrebare ne r\spunde Robert Wild, `n comentariul
s\u la epistolele pastorale. Acesta afirm\ c\ `n `ncredere st\ baza
perpetu\rii Biserici de-a lungul veacurilor: „Sfântul Apostol Pavel
vede `n aceast\ exprimare cel pu]in trei genera]ii succesive de frun-
ta[i cre[tini: Timotei, «oameni de `ncredere» [i «al]ii» care aveau s\ fie
instrui]i [i, la rândul lor, aveau datoria s\ instruiasc\ pe al]ii”27. William
MacDonald completeaz\ aceast\ idee: „Observa]i c\ Timotei trebuie
s\ `ncredin]eze adev\rul unor oameni de `ncredere, adic\ unor
oameni pe care te po]i bizui. Ace[ti oameni trebuie s\ fie `n stare
s\-i `nve]e pe al]ii. Dar asta presupune un anumit grad de compe-
ten]\ `n slujba de predare”28.

Termenul πιστo vς nu se refer\ numai la Biseric\ [i la virtu]ile ei.

„Acest cuvânt este, de asemenea, cuvântul care se refer\ [i la virtutea

casnic\, fiindc\ so]iile trebuie s\ se caracterizeze prin cump\tare

26  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilia la Matei, `n col. PSB, vol. XXIII, traducere,

introducere, indici [i note de Pr. prof. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 890.
27  Joseph Fitzmyer, Raymond Brown, Roland Murphy, O. Carm, op. cit., p. 416.
28  William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului – Noul Testament…,

p. 956.
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[i credincio[ie `n toate lucrurile”29. De altfel, Sfântul Apostol Pavel

afirmase, `n I Tim. 3,11:

Γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.
„Femeile, de asemenea, s\ fie veghetoare asupr\-le, nu cleve-

titoare, cump\tate, credincioase `ntru toate”.

~n Apocalipsa 2, 10, termenul πιστo vς `l descrie pe omul a c\rui lo-

ialitate `i va da putere s\ primeasc\ cununa martiriului `n Hristos.

Un astfel de om prefer\ s\ `[i piard\ via]a decât cinstea [i prefer\

chinurile `ndelungate `n locul apostaziei. R\splata pentru aceste sa-

crificii este cununa vie]ii ve[nice, o cunun\ deosebit\, care `i face

pe oameni loiali slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu:

 γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
„R\mâi fidel fa]\ de credin]a `n care te-ai angajat pân\ la moarte

[i-]i voi da cununa vie]ii”.

Sfântul Ambrozie al Mediolanului descrie foarte frumos aceast\

lupt\ pe care o duce omul. El ne spune: „Ce este lumea, dac\ nu

o aren\ `n care se dau tot felul de lupte [i `ntreceri? De aceea [i Dom-

nul zice `n Apocalips\: Voi da cununa vie]ii celui ce `nvinge [i r\-

mâne `n credin]\ (2, 10). (…) Premiile omului sunt deci frânturi ale

p\mântului [i lumini ale cerului: unele spre folosul vie]ii prezente,

celelalte spre n\dejdea vie]ii viitoare. Omul este, astfel, cel din urm\

atlet care a intrat `n lupt\ (...). Ridic\ ochii, vede cununile lumi-

nilor, prive[te chipul lunii [i al stelelor: Fiindc\ cei drep]i, care au

`nvins, vor fi ca stelele pe cer (Dan. 12, 3). (…) Deci, nu f\r\ chib-

zuin]\, omul c\ruia i se preg\tea cununa a intrat cel din urm\ pe

câmpul de lupt\, fiindc\ `naintea sa avea ca premiu cerul”30.

Credin]a este virtutea cerut\ primilor oameni atunci când au fost

alunga]i din rai, cu promisiunea cert\ c\ leg\tura lor cu Dumnezeu

avea s\ fie restaurat\. De-a lungul istoriei poporului ales, credin]a [i

credincio[ia fa]\ de Dumnezeu, prin ascultarea [i `mplinirea pre-

ceptelor morale, a ocupat un rol important. Ea a `nsemnat aban-

donarea oric\rei `ncrederi `n resursele proprii [i supunerea f\r\

rezerve milei lui Dumnezeu. Potrivit Noului Testament, ea `nseamn\

l\sarea sinelui, trup [i suflet, pe seama lucr\rii mântuitoare a Tat\lui,

29  William Barclay, op. cit., pp. 114-115.
30  Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, XLIII, `n col. PSB, vol. LIII, tradu-

cere [i note de Prof. David Popescu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, pp. 205-206.
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prin Iisus Hristos `n Sfântul Duh. Cu toate c\ `ncrederea omului

trebuia s\ fie orientat\ numai spre Dumnezeu, `n Noul Testament,

dup\ cum am v\zut, aceast\ `ncredere este [i o virtute etic\, ea ma-

nifestând-se [i `n rela]ia dintre oameni. N\d\jduirea `ntr-un astfel

de om este acceptat\ numai `n cazul `n care acesta se ghideaz\ dup\

preceptele morale revelate de Dumnezeu `n cele dou\ Testamente.

De aceea, cuvintele teologului William Barclay ar putea ]ine loc de

concluzie: „Πιστo vς este `ntr-adev\r un cuvânt important. El descrie

un om pe al c\rui serviciu efectuat cu credincio[ie putem s\ ne

baz\m, pe a c\rui loialitate putem conta, depinde, al c\rui cuvânt

putem s\-l accept\m f\r\ rezerve”31.

31  William Barclay, op. cit., p. 116.


