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TRADUCERI

PUTEM S| RESPINGEM VECHIUL TESTAMENT? 

DESIGUR C| NU!*

Prof. dr. Ioannis MOURTIOS

Sub pretextul public\rii articolului domnului profesor N.B.

Hronopoulou, cu titlul „Putem s\ respingem Vechiul Testament?”,

`n revista „Ortodoxia [i elenismul” (24 februarie 2002) [i repu-

blic\rii lui în „Anale” (26, 184, martie-aprilie 2003), mi-am permis

s\ fac anumite semnal\ri, întotdeauna cu respect pentru opiniile

[i argumentele domnului Hronopoulou. Înc\ de la început, trebuie

s\ not\m c\ orice va urma nu are caracter de ap\rare. Nu putem

pentru un text sfânt [i inspirat de Dumnezeu, unde se „înregis-

treaz\” dumnezeiasca revela]ie, s\ ne justific\m. Nu putem s\ ne

justific\m pentru Vechiul Testament, care constituie fundamentul

credin]ei cre[tine1. Mâinile omene[ti au redactat Vechiul Testament.

Da, aceasta este într-adev\r un fapt real. Scriitorul îns\ este Duhul

Sfânt, care „a vorbit P\rin]ilor prin gura Cuvântului întrupat al lui

Dumnezeu”2. Nu este scopul prezentei scrieri s\ vorbim de aceast\

realitate, c\ci Vechiul Testament prime[te focul dumnezeiesc; deci

1  Domnul Dr. Ioannis Mourtios este profesor la Facultatea de Teologie din

Tesalonic (Grecia). Articolul a fost publicat pentru prima dat\ în: Cronikav KST v,
187 (2003), 2.17-18. Prezenta traducere s-a f\cut dup\ studiul „MPOROUME NA
APORRIYOUME THN PALAIA DIAQHKH; KAI BEBAIA OCI!”, din: IWANNH
C. MOURTZIOU, ERMHNEUTIKES STHN PALAIA DIAQHKH. B j, Ekdovei" P.
pournarav, Qessalonivkh, 2005, pp. 13-22. De asemenea, am inserat titlul com-

plet al cit\rilor din revistele teologice, în acord cu lista de abrevieri inserat\ de

autorul studiului (pp. 9-12) (n. trad.).
1 M. Kwnstantivnou, H Palaiav Diaqhvkh w" bavsh th" cristianikhv" pivsth",

în „Aqwnivth"”, 11/39 (2002), p. 8.
2 N.P. Mpratsiwvth, H Palaiav Diaqhvkh sth zwhv th" Ekklhsiva", în:

„Cronikav KST v”, 188 (2003), p. 3.



194 Teologie [i Via]\

[tim [i de unde provine3. Scopul nostru este s\ accentu\m importan]a

[i utilitatea Vechiului Testament, precum acestea reies [i sunt

men]ionate în istoria, teologia [i în textul profetic. 

S-a formulat opinia c\ nara]iunile Vechiului Testament sunt

puternic influen]ate de miturile popoarelor învecinate Palestinei,

a[adar temelia lor este mitologic\. Aceasta este gre[it\. Aspectele

mitologice ale Vechiului Testament (raiul, potopul etc.) constituie

cadrele simple pentru proclamarea adev\rurilor credin]ei biblice

[i, mai cu seam\, ale credin]ei într-unul [i singurul Dumnezeu.

Scriitorii Vechiului Testament nu î[i împropriaz\ gândirea mito-

logic\ a popoarelor vecine, ci iau acele prezent\ri care servesc

scopurilor nara]iunii veterotestamentare4. Nara]iunile Vechiului

Testament nu sunt mituri, ci istoria iconomiei dumnezeie[ti, pre-

zentarea planului lui Dumnezeu [i al omului, a duratei de inter-

ven]ie a lui Dumnezeu. Dumnezeul Vechiului Testament merge

întotdeauna cu poporul S\u (vezi c\l\toria iudeilor prin de[ert,

[ederea în Sinai, cucerirea Canaanului, perioada regalit\]ii) [i Se

reveleaz\ prin teofanii – prezen]a netrupeasc\ a Logosului5. Dum-

nezeul Vechiului Testament Se reveleaz\ ca Dumnezeul mântuirii

[i a[a determin\ istoria oamenilor6. Este Dumnezeul Care Se

reveleaz\ neîncetat în\untrul istoriei [i existen]a Lui r\mâne ne-

schimb\toare timpului („Cel ce este, Cel ce era [i Cel ce vine”,

Apoc. 1, 4, 8). Bineîn]eles, nu exist\ cuvânt pentru o deosebire dintre

Dumnezeul Vechiului Testament [i Acela al Noului Testament7. În

acest element teologic de baz\, „cred” c\ se subliniaz\ puternic [i

unitatea celor dou\ Testamente, a Vechiului [i a Noului Testament8,

3 Despre tema aceasta vezi: K. Kwstovpoulou, H auqentiva th" Palaiav"
diaqhvkh", în: „Efhmevrio" NA v”, fascicol 4, aprilie 2002, p. 24.

4 Idem, H Palaiav Diaqhvkh. Muqologiva twn Ebraivwn hv Bivblo" th" Ekklhsiva",

Atena, 2003, p. 13.
5  N. Matsouvka, Oi qeofavneie" sthn istoriva tou Israhvl kai th" Ekklhsiva"

w" phghv qeoptiva" kai qeognwsiva", în: Tovmo" timhtivko" pro" ton Arciepivskopo
Kuvprou k.k. Crusovstomov epiv th eikosipentaethrivdh th" Arcieratikhv" autouv
diakoniva", Cipru, 1993, p. 323.  

6  D. Kai>mavkh, Qevmata palaiodiaqhkikhv" qeologiva", Tesalonic, 1999, p. 14.
7 M. Kwnstantivnou, H Palaiav Diaqhvkh w" bavsh th" cristianikhv" pivsth"...,

p. 8. 
8 Idem, H Palaiav Diaqhvkh. Muqologiva..., p. 30.
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cu grija extinderii f\g\duin]ei Vechiului Testament despre Mesia9.

Acest Dumnezeu ajusteaz\ mersul istoriei, dezv\luind slava Sa,

lumina Sa, str\lucirea Sa, m\re]ia Sa10, oferind porunci [i impu-

nând pedepse aceluia[i popor al Lui. Desigur, acolo unde trebuie

s\ apere pe Israel este neînduplecat [i intervine eficace [i imediat.

În\untrul acestui cadru terapeutic-drept al descoperirii lui Dumnezeu,

putem s\ vedem [i duritatea Lui sau „vulnerabilul [i straniul” îm-

potriva criticilor Vechiului Testament11. Poporul lui Israel, poporul

lui Dumnezeu, este responsabil pentru alegerile sale. Este liber s\

se apropie sau nu de Dumnezeul lui, s\ asculte sau s\ nu asculte,

s\ primeasc\ pedeapsa ca urmare a neascult\rii [i a nesupunerii.

Pe acest suport biblic st\ [i cadrul teologic: ascultare-binecuvân-

tare (neascultare-blestem), poc\in]\, întoarcere, mântuire. Pentru

aceasta [i Dumnezeu, dup\ p\catul [i apostazia poporului S\u,

reînnoie[te Leg\mântul cu el12. 

Israel, poporul lui Dumnezeu, este Biserica Vechiului Testament.

Pe aceast\ Biseric\ a ales-o Dumnezeu pentru ca s\ fie popor ales

al Lui [i cu acest popor a unit Leg\mântul, prin care se stabilesc

obliga]ii [i angajamente de ambele p\r]i13. Caracteristica proprie

Bisericii Vechiului Testament este unitatea care se continu\ în p\r]ile

ei, pe tot parcursul istoric al ei. De asemenea, aceasta înseamn\

unitatea credin]ei, ador\rii, moralei, ascult\rii Legii, care era ga-

ran]ia prezen]ei durabile a lui Dumnezeu pentru Israel14. 

P\rin]ii Bisericii, interpretând tipologia Vechiului Testament, o

prezint\ ca model al veacului viitor în Hristos.  Evenimentele care

se descriu în acesta nu formeaz\ simple episoade ale trecutului, ci

ale prezentului. Dimensiunea eshatologic\ a Vechiului Testament

9 N. P. Mpratsiwvh, Eisagwghv ei" thn Qeoliva th" Palaiav" Diaqhvkh", Atena,
51988, p. 54. 

10 C. Atmatzivsh, „H evnnoia th" dovxa" sthn Pauvleia qeologiva”, în: Biblhkhv
Biblioqhvkh, Tesalonic, 2001, pp. 135, 625.

11 N.P. Basileiavdh, „H diacronikhv axiva th" Palaiav" Diaqhvkh"”, în: Kw-
nstantivno" D. Mourativdh" Provmaco" Orqodoxiva", Atena, 2003, p. 795.

12 Cf. W. Zimmerli, Epivtomh qeologiva th" Palaiav" Diaqhvkh", traducere de B.

Stoiannou, Atena, 1981, p. 226 sq.
13 D. Dovikou, Eiv" Qeoi", eiv" laov", mia apokavluyh, Tesalonic, 1975, pp. 12-13

[extras din revista „Grhgovrio" Palamav"”, 57-58 (1974-75)]. 
14 Idem, H Ekklhsiva en th Palaiav Diaqhvkh, Tesalonic, 1969, pp. 10-11.
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este clar\. Sfântul Ioan Gur\ de Aur accentueaz\ caracteristicile:

„Înaintarea spre Noul este Vechiul [i interpretarea Vechiului este

Noul. {i mul]i spun c\ cele dou\ Testamente, [i cele dou\ tinere,

[i cele dou\ surori, pe acela[i Domn, slujesc. Domnul, îns\, le-a

vorbit profe]ilor, iar, în Noul, Hristos Se predic\. Nu nout\]ile cele

noi sunt eviden]iate, ci cele vechi. Nu cele vechi interpreteaz\, ci

ele se interpreteaz\ în Noul”15. 

Vechiul [i Noul Testament sunt indestructibil legate între ele,

fiindc\ unul este Dumnezeu, Care uneori a vorbit poporului lui

Israel prin profe]i, [i acum, prin Fiul Lui, Bisericii cre[tine. Aceast\

rela]ie se exprim\ în forma „profe]iei (Vechiul Testament) – com-

pletare (Noul Testament)”16. Ca punct de plecare pentru stabilirea

rela]iei dintre cele dou\ Testamente poate s\ fie valabil\ men]iu-

nea din Evr. 1, 1-2a: „Dup\ ce Dumnezeu, odinioar\, în multe

rânduri [i în multe chipuri, a vorbit p\rin]ilor no[tri prin prooroci,

în zilele acestea mai de pe urm\ ne-a gr\it nou\ prin Fiul”. Sub

lumina Vechiului Testament se arat\ c\ Noul Testament descrie [i

m\rturise[te pe omul Iisus ca un personaj, f\r\ împ\r]irea Lui.

Iisus este pentru aceste c\r]i Fiul lui Dumnezeu, Care este una cu

Dumnezeu-Tat\l [i, prin urmare, acela[i Dumnezeu. În Evanghelie

se accentueaz\ aceasta împreun\ cu altele, desigur. În plus, se

accentueaz\ c\ Iisus face orice. În acord cu m\rturisirea vetero-

testamentar\, poate s\ fac\ numai [ceea ce] Dumnezeul lui Israel

[f\cea]: iart\ p\catele17 [i mântuie[te poporul S\u din p\catele

lui18; are putere peste vânturi [i m\ri19; prin cuvânt ridic\ mor]ii la

via]\20. Pe lâng\ acestea, trebuie s\ subliniem realitatea c\ [i

m\rturiile Noului Testament vorbesc despre Iisus, precum în Vechiul

Testament numai despre Iahveh exista cuvântul: este descris ca

Unicul Mântuitor21 sau este m\rturisit ca „Domnul tuturor, Domnul

15 Omiliva ei" to «ejxh''lqe dovgma parav Kaivsaro" Aujgouvstou» kai ei" thn
apografhvn th" agiva" Qeotovkou, PG 50, 796.

16 D. Dovikou, O cristologikov" carakthvra" th" Qeologiva" th" Palaiav"
Diaqhvkh", în: Anaforav ei" mnhvmhn Mhtropolivtou Savrdewn Maxivmou 1914-
1986, Geneva, 1989, p. 169.   

17 Mc. 2, 1-12 (cf. Ps. 103, 3).
18 Mt. 1, 21 (cf. Ps. 130, 8).
19 Mc. 4, 35-41; 6, 45-52 (cf. Ps. 65, 8; 89, 10; Iov 9, 8).
20 Mc. 5, 41; Lc. 7, 14; In 11, 43 (cf. Deut. 32, 39; 1 Rg. 2, 6; Iov 15, 15).
21 Fp. 4, 12 (cf. Is. 43, 11; Os. 13, 49); Rom. 10, 13 (cf. Ioil 3, 5).
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slavei”22, ca „primul [i ultimul”23, ca „Domnul meu [i Dumnezeul

meu”24 [i, desigur, ca „Dumnezeu adev\rat”25.

Necesitatea Vechiului Testament se z\re[te [i din folosirea lui

în via]a liturgic\ a Bisericii noastre. Constituie izvorul pentru lec-

turile [biblice], imnele, propov\duirea, rug\ciunile [i cultul Bisericii26.

Cultul cre[tin este impregnat de duhul veterotestamentar27. Toate

slujbele au fundamentul lor biblic28. Lecturile Vechiului Testament

care se citesc în Biseric\ acoper\ aproximativ tot timpul liturgic,

mai mult îns\ se g\sesc adunate în perioada Triodului [i a

Penticostarului. Este vorba despre textele care descriu Patima [i

R\stignirea lui Hristos29. Cultul Bisericii are leg\tur\ cu fondul teolo-

gic al lucr\rii dumnezeie[ti, la care se raporteaz\ Vechiul Testament.

Este o repetare a lucr\rii mântuitoare a lui Dumnezeu, precum în-

v\]\m din textul Vechiului Testament30. În dumnezeiasca Liturghie,

f\g\duin]a [i a[teptarea lui Mesia Vechiului Testament are leg\tur\

nemijlocit\ cu Întruparea lui Hristos: „c\ci zidind pe om... l-ai pus

pe el în raiul desf\t\rii, [f\g\duindu-i întru paza poruncilor Tale]
via]a f\r\ de moarte [i mo[tenirea ve[nicelor bun\t\]i. Dar neas-

cultându-Te pe Tine, Adev\ratul Dumnezeu, ... l-ai izgonit pe dânsul

cu judecata Ta cea dreapt\, Dumnezeule, din rai în lumea aceasta,

22 Fp. 10, 36; Rom. 10, 12 (cf. Est. 4, 17 LXX; Iov 5, 8 LXX); 1 Cor. 2, 8b (cf. Ps.

24, 7; 29, 3).
23 Apoc. 1, 17; 2, 8; 22, 13 (cf. Is. 44, 6; 48, 12).
24 In 20, 28 (cf. Ps. 35, 23).
25 1 In 5, 20b (cf. Is. 65, 16).
26 D. Bakavrou, O biblikov" lovgo" sti" leitourgive" M. Basileiveu, Iwajnnou

tou Crusustovmou kai twn prohgiasmevnwn dwvrwn, extras, Tesalonic, 1991, p. 64.

De asemenea, vezi [i: S. Agourivdh, Ermhneutikhv twn ierwvn keimevnwn. Problhvmata -
Mevqodoi erasiva" sthn ermhneiva twn Grafwvn, Atena, 22000, p. 79 sq.   

27 Vezi: E. Qeodwvrou, H Palaiav Diaqhvkh kai ioudai>kav latreutikav stoiceiva
en th cristianikhv latreiva, în: „Kairov". Tovmo" timhtikov" ston omovtimo kaqhghthv
D. Doviko. Episthmonikhv Epethrivda Qeologikhv" Scolhv" Qessalonivkh"”, 4 (1994),

p. 619. 
28 Pr. G. Flwrovfsku, Qevmata Orqodovxou Qeologiva", Atena, 1973, p. 173; I.

Fountouvlh, Leitourgikhv I, Tesalonic, 1976, p. 9. 
29 D. Dovikou, Tavde levei Kuvrio". Leitourgikav anagvwvsmata apov thn Palaiav

Diaqhvkh, Tesalonic, 1985, p. 11; Idem, Ta anagnwvsmata th" Palaiav" sthn
Orqovdoxh latreiva, extras, Tesalonic, 1986, p. 78 sq.

30 M. Kwnstantivnou, Phvma Kurivou Krataiovn. Afhghmatikav kaivmena apov
thn Palaiav Diaqhvkh, Tesalonic, 1998, p. 18.
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[i l-ai întors în p\mântul din care a fost luat, rânduindu-i lui mân-

tuirea cea din a doua na[tere, cea întru Însu[i Hristosul T\u. C\

nu Te-ai întors pân\ la sfâr[it de la zidirea Ta, pe care ai f\cut-o,

Bunule, nici n-ai uitat lucrul mâinilor Tale... prooroci ai trimis,

minuni ai f\cut prin sfin]ii T\i..., gr\itu-ne-ai nou\ prin gura

proorocilor, slujitorii T\i, mai înainte vestindu-ne mântuirea ce

avea s\ fie; Lege ne-ai dat spre ajutor; îngeri ai pus p\zitori. Iar

când a venit plinirea vremii, ne-ai gr\it nou\ prin Însu[i Fiul T\u,

prin Care ai f\cut [i veacurile”31.

În final, vom fi de acord cu concluziile domnului profesor

Hronopoulou, care men]ioneaz\ urm\toarele caracteristici: „Un

asemenea tezaur duhovnicesc, precum este Vechiul Testament,

printr-o asemenea ocazie nu poate s\ nu ne captiveze. Din contr\,

trebuie s\ se p\streze ca o pre]ioas\ depunere duhovniceasc\

pentru limpezimea umanit\]ii [i, în primul rând, pentru Biseric\ [i

pentru educa]ie”. Îns\, nu vom fi de acord cu observa]ia lui, c\

„alegerea con]inutului din Vechiul Testament, care se ofer\ uce-

nicilor, ... ar putea s\ se deplaseze din nara]iunile Vechiului Testa-

ment, în minunatul [i unicul cuvânt al profe]ilor”. Avem certitudi-

nea c\ nu putem s\ decup\m istoria biblic\, istoria evenimen-

telor, nara]iunea, povestirea din textul profetic. Sunt dependente

între ele foarte strâns. Iat\ un exemplu: precum vom percepe

în]elesul textului din Deutero-Isaia (Is. 40-54), care profe]e[te din

timpul captivit\]ii babiloniene, a[a vom în]elege textul lui Trito-

Isaia (Is. 55-66), profetul perioadei de dup\ captivitate. În acela[i

duh trebuie s\ vedem [i textul tuturor profe]ilor. Întotdeauna în

rela]ie cu coeren]a istoric\, având „]inutul istoric”.

Ceea ce urc\ în prim-plan este lectura Vechiului Testament, care

[trebuie] s\ fie la în\l]ime duhovniceasc\, limpede, curajoas\, cu

dispozi]ia s\ cuno[ti pe Dumnezeu [i personajele ei istorice [i,

mai cu seam\, teologia ei, r\mânând departe de conservatori[tii

de orice tip, moralizatori [i obscuri. S\ înv\]\m s\ citim textul

biblic nu numai cu premise duhovnice[ti, ci [i cu duh filocalic32.

Vechiul Testament continu\ s\ fie sfânt înc\ [i pentru noul Israel

31 Rug\ciunea anaforalei dumnezeie[tii Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare. 
32 N. Matsouvka, Palaiav" kai Kainhv" Diaqhvkh" shmeiva nohvmata apotupwvmata,

Tesalonic, 2002, p. 20.
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al lui Hristos. Nu poate s\ se abandoneze, nici s\ dispar\. Vechiul

Testament, care expune istoria dumnezeie[tii revela]ii, este lucrarea

duhovniceasc\ a civiliza]iei mondiale33. Nu este permis nim\nui

s\ î[i deplâng\ soarta [i s\ o resping\. Dac\ citim corect Vechiul

Testament, vom în]elege bog\]ia lui teologic\, implica]iile lui

(alegerea celor dou\ Testamente, monoteismul, suferin]a robului

Mesia), vom sim]i duhul în\l]\tor care se d\ruie[te. Într-o ultim\

analiz\, Vechiul Testament, întru totul, trebuie s\ se considere

precum „cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui

Avraam” (Mt. 2, 1). Desigur, Domnul, admi]ând Vechiul Testament,

men]ioneaz\ caracteristicile lui: „S\ nu socoti]i c\ am venit s\ stric

Legea sau proorocii. N-am venit s\ stric, ci s\ împlinesc”34. Plecând

de la aceste premise vom putea s\ cunoa[tem corect pe Dumnezeul

Vechiului Testament [i, mai ales, s\ tr\im cu intensitate rela]ia lui

Dumnezeu cu omul [i mântuirea în Hristos, ca rezultat ultim al

înv\]\turii teologice drepte, care porne[te din Vechiul Testament. 

traducere din neogreac\ de drd. Alexandru PRELIPCEAN

33 P. Simwtav, Apov ton kovsmo th" Palaiav" Diaqhvkh", Tesalonic, 1973, p. 14. 
34 Mt. 5, 17.


