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Hermeneutica revelatiei divine 

`n perspectiva misiunii Bisericii

Pr. Conf. Dr. Gheorghe PETRARU

~n Noul Testament, Evanghelia este cuv=ntul lui Dumnezeu, Care ne vorbe[te
El ~nsu[i, sub chipul Fiului Omului, Iisus Hristos, `n care S-a `ntrupat Cuv=ntul
ve[nic al lui Dumnezeu. De aceea, `ntre misiunea Bisericii de predicare a cuv=n-
tului lui Dumnezeu [i Revela]ie este o leg\tur\ ontologic\, pentru c\ Biserica nu
propov\duie[te un adev\r al ei, ci pe Dumnezeu ~nsu[i prezent `n Biseric\, actua-
liz=nd prin Duhul Sf=nt cuvintele Revela]iei, cuvintele Sale, `mpreun\ cu puterea Sa,
cu iubirea Sa comunicat\, `mp\rt\[it\ oamenilor, pentru ca ace[tia s\ vie]uiasc\
deiform, spre m=ntuire [i via]\ ve[nic\. Fiind cuvinte ale lui Dumnezeu, transmise
pe cale profetic\, de cei care vorbesc `n numele [i cu putere de la Dumnezeu, in-
vesti]i cu autoritate divin\, cuvintele Revela]iei, susceptibile `n perspectiv\ ag-
nostic\ [i ateist\ de origine pur uman\, exprim\ adev\rul lui Dumnezeu, al lui
Dumnezeu Creatorul [i M=ntuitorul `ntregii lumi. De aceea, „omul cunoa[te pe
Dumnezeu pentru c\ Dumnezeu S-a revelat [i Se reveleaz\ omului pentru a fi
cunoscut. Omul `nt=lne[te pe Dumnezeu, are experien]a lui Dumnezeu pentru c\
Dumnezeu S-a revelat omului”1. Acesta este un adev\r teologic, o experien]\ a o-
mului `n istorie, un adev\r cre[tin, eclesial afirmat permanent de Biserica lui Hristos,
purt\toare a Revela]iei actualizate prin Duhul lui Hristos. ~n general, orice religie
emite, sus]ine ideea revela]iei. Actualmente, pe l=ng\ cre[tinism, care afirm\ c\ re-
prezint\ `mplinirea, des\v=r[irea Revela]iei prin Hristos, [i alte religii precum iuda-
ismul, islamismul sau hinduismul pretind a fi revelate. Dac\ iudaismul, prin „Lege
[i Profe]i”, are calitatea de a fi o religie revelat\ p=n\ la „plinirea vremii” (Gala-
teni 4, 4), el refuz\ plinirea Revela]iei `n Hristos. Despre celelalte religii, chiar dac\
au similitudini de limbaj cu terminologia cre[tinismului, pe care cei ce se gr\besc
s\ eludeze diferen]ele esen]iale, `n dorin]a lor de nivelare religioas\ spre o lume
global\, le trec cu vederea refuz=nd esen]ialul, un teolog cre[tin nu poate afirma
c\ ele sunt revelate. Ele sunt forme de „religiozitate”, dup\ expresia prin care isto-
ricul religiilor Wilfred Cantwell Smith dorea s\ se `nlocuiasc\ no]iunea de religie,
ce descriu dorin]a uman\ dup\ Dumnezeu sau expresii ale `n]elepciunii umane.
Ele nu exprim\ revela]ia lui Dumnezeu, cu toate c\ „cele mai importante dintre scrip-
turile sfinte ale marilor tradi]ii religioase, mai pu]in cele ale religiilor universale,

1 Hans Waldenfels, Manuel de Theologie fondamentale, Cerf, Paris, 1990, p. 249.
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au fost compilate `n aproape aceea[i epoc\”2. Starea de secularitate a multora dintre
oamenii Occidentului cre[tin, o etap\ numit\ de unii chiar post-cre[tin\, ca [i cum
ar surveni un eveniment revela]ional superior celui hristic, considerarea ca nor-
mal\ a unei st\ri `n afara religiei cre[tine, de fapt o stare de apostazie de la Hristos
[i de `nstr\inare, de r\t\cire uman\, `n perspectiv\ teologic\ cre[tin\, face ca ex-
perien]a Revela]iei, a `nt=lnirii spirituale cu Hristos, plin\tatea Revela]iei, teofania
suprem\ a lui Dumnezeu, s\ fie mai pu]in credibil\, inacceptabil\ ra]ional pentru
omul epocii tehnico-informa]ionale, al spiritului [tiin]ific. De[i structural fiin]\ reli-
gioas\, omul din spa]iul alt\dat\ de o densitate [i o intensitate cre[tine maxime, `n
autosuficien]a sa, se limiteaz\ la consumerism [i hedonism, iar `n caz de insatisfac]ii
materiale se `ndreapt\ spre surogate pseudospirituale, spre ocultism [i neognosticism.

1. Revela]ie [i teologie

Cre[tinismul ca Biseric\ este religia revelat\, Revela]ia `ntrup=ndu-se `ntr-o
persoan\, Persoana divino-uman\ a M=ntuitorului Iisus Hristos, persoan\ care se
nume[te [i Se prezint\ pe sine ca Adev\rul viu [i absolut al omului viu, „chip al lui
Dumnezeu”. Acest adev\r unific\ `n el toate adev\rurile care jaloneaz\ istoria
umanit\]ii: transcenden]a adev\rului ce caracterizeaz\ curentele filosofice de fac-
tur\ platonic\, istoricitatea adev\rului ce caracterizeaz\ g=ndirea modern\ [i con-
temporan\, interioritatea adev\rului pus\ `n lumin\ de diferite curente existen-
]ialiste [i forme de neoreligiozitate contemporane3. 

Cuv=ntul revela]ie, etimologic, provine din latinescul revelatio(-onis), substan-
tivizare a verbului revelare, av=nd echivalent `n limba greac\ apokalyptein – a
descoperi ceea ce este ascuns, a dezv\lui, a trage voalul de pe ceva. ~n Vechiul
Testament, no]iunea de revela]ie trebuie `n]eleas\ `n perspectiva „interven]iei lui
Dumnezeu `n istorie, interven]ie datorat\ numai propriei Sale hot\r=ri. Aceast\
interven]ie este conceput\ sub forma unei `nt=lniri a cuiva cu cineva: a cuiva care
vorbe[te [i a cuiva care ascult\ [i r\spunde. Dumnezeu se adreseaz\ omului ca un
st\p=n slujitorului s\u, `l interpeleaz\, iar omul care aude pe Dumnezeu r\spunde
prin credin]\ [i ascultare. Faptul [i con]inutul acestei comunic\ri se nume[te
revela]ie”4. ~n Vechiul Testament, ideea de revela]ie este redat\ de sintagma Cu-
v=ntul lui Dumnezeu – dabar Iahve, care exprim\ cel mai frecvent [i cel mai
semnificativ actul comunic\rii divine, at=t `n revela]ia mozaic\ din Sinai, c=t [i `n
profetismul ulterior al Vechiului Testament. Revela]ia are loc, se petrece `n con-
textul teofaniilor, respectiv teofania de la stejarul Mamvri, lui Avraam, cea din
Sinai cu `ncheierea Alian]ei dintre Dumnezeu [i poporul ebraic, anticipare, tipo-
logie a Noii Alian]e a lui Dumnezeu cu to]i cei integra]i sacramental Bisericii [i

2 Hajime Nakamura, Orient [i Occident. O istorie comparat\ a ideilor, traducere din
englez\ de Dinu Luca, Humanitas, Bucure[ti, 1997, p. 32.

3 Revelation `n Dictionnaire de theologie fondamentale, sous la direction de René
Latourelle et Rino Fisichella, Bellarmin/Cerf, Montreal/Paris, 1992, p. 1134.

4 René Latourelle, Theologie de la Revelation, Desclée de Brouwer/Bellarmin, Bru-
xelles, Paris, Montreal, 1969, p. 17.
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m\rturisitori ai lui Hristos, cea profetic\ [i cea sapien]ial\. Actul Revela]iei divine,
cuvintele lui Dumnezeu adresate celor ale[i de c\tre El, esen]a acestei comunic\ri
divine, al acestui mesaj m=ntuitor pentru om, trebuie s\-l `n]elegem `n esen]a lui. 

~n perspectiva g=ndirii ebraice, Revela]ia lui Dumnezeu, cuvintele Sale au o
valoare noetic\ [i o valoare dinamic\ `n acela[i timp. Cuv=ntul este ceea ce iese
din gura omului (Numeri 30, 13) sau de pe buzele acestuia (Ieremia 17, 16), av=nd
sursa profund\, tainic\ `n `ns\[i inima omului. De aceea, cuv=ntul exteriorizez\
ceea ce omul are `n interioritatea, `n fiin]a sa `ns\[i, el identific=ndu-se cu fiin]a.
Cuv=ntul nu este expresia unor idei abstracte, ci el este purt\tor de sens, con]inutul
s\u, ceea ce exprim\ cuv=ntul este adev\rul. Astfel, ceea ce se enun]\ prin cuv=nt
are valoare de adev\r `n sens de cunoa[tere, `n perspectiv\ noetic\. Cuvintele lui
Dumnezeu `nve[m=ntate `n limbaj uman, cuvinte primite de c\tre oameni de la
Dumnezeu, rostite `n rela]iile interumane [i mai ales `n cult, scrise pentru a fi
p\strate cu sfin]enie [i a actualiza istoria Revela]iei, culmin=nd cu Cuv=ntul lui
Dumnezeu `ntrupat – Hristos, au o component\ noetic\. Astfel, cuv=ntul, enun]at
fonetic, este corespunz\tor cu realitatea enun]at\.

De aceea, `n Vechiul Testament, cuv=ntul dabar este adesea asociat cu ade-
v\rul – emet,  insist=ndu-se asupra con]inutului, a ceea ce se enun]\. ~n acest sens,
con]inutul este adev\rat [i el exprim\ adev\rul rostit de o persoan\, respectiv
Dumnezeu, Care roste[te, enun]\ adev\rul S\u. ~n acest adev\r omul trebuie s\
aib\ `ncredere, s\ cread\ `n autenticitatea con]inutului enun]at, care vine de la o
persoan\ demn\ de toat\ `ncrederea, de la Dumnezeu. Adev\rul implic\ rela]ia,
fidelitatea `n acela[i timp a celui care este chemat s\ cread\ fa]\ de Cel cu totul
demn de `ncredere, Dumnezeu. De aceea, `n mentalitatea ebraic\, cuv=ntul dabar,
are o semnifica]ie semantic\ mai larg\ ce include adev\rul – emet [i fidelitatea.
Cuv=ntul este inteligibil `n aria discursului, exprim\ g=nduri, inten]ii, proiecte;
prin cuv=nt se numesc lucrurile, care primesc astfel un nume, [i realitatea lor
inteligibil\. Astfel, numele lui Dumnezeu `nseamn\ realitatea lui Dumnezeu [i pre-
zen]a Sa tainic\. Dumnezeu `ncredin]eaz\ un cuv=nt al S\u unei persoanei alese
de El ~nsu[i, instaur=nd, `ntemeind o rela]ie de la persoan\ la persoan\; Persoana
lui Dumnezeu, absolut\, [i persoana unui subiect creat de Dumnezeu, omul, care
este `ncredin]at de realitatea lui Dumnezeu `n actul tainic [i minunat al inter-
pel\rii [i primirii mesajului divin, prin cuv=nt sau viziune, mesaj cu valoare de
adev\r dumnezeiesc ce se adreseaz\ tuturor oamenilor. Mesajul divin este adev\rat
[i, `n consecin]\, teologia ca [tiin]\ sacr\ ce interpreteaz\, explic\ [i proclam\
adev\rul lui Dumnezeu are valoare de adev\r. Teologia ca [tiin]\, cunoa[tere a lui
Dumnezeu, pe care Biserica o propune lumii [i oamenilor pentru via]a [i m=n-
tuirea lor, `n misiunea ei de ast\zi, ca de altfel dintotdeauna, este un discurs ce
moduleaz\ cuvintele Revela]iei `ntr-un limbaj cu valoare de adev\r spiritual [i m=n-
tuitor a c\rui semnifica]ie integral\ se va descoperi eshatologic.

~n ceea ce prive[te componenta dinamic\ a cuv=ntului revelat, `n perspectiva
limbajului Revela]iei, cuv=ntul nu `nseamn\ doar un enun] despre con]inutul
unui lucru, ci [i for]a activ\, puterea care `mpline[te ceea ce cuv=ntul semnific\.
Acest cuv=nt implic\ [i evenimentul `nsu[i, prezen]a Celui care vorbe[te, respectiv
a lui Dumnezeu prin energia Sa necreat\. Cuv=ntul lui Dumnezeu are pe Dumnezeu
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~nsu[i ca subiect, Dumnezeu ~nsu[i pronun]\, roste[te un cuv=nt, cuv=nt prin care
instituie Alian]a cu poporul S\u, cuv=nt cu eficacitate `n istorie, cuv=nt profetic,
al promisiunii, al f\g\duin]ei care se va `mplini plenar eshatologic. Cuvintele lui
Dumnezeu sunt `n acela[i timp puterea activ\, dinamic\ a lui Dumnezeu care este
prezent [i activ `n istoria oamenilor crea]i de El ~nsu[i. Dinamismul cuv=ntului
divin se `nr\d\cineaz\ `n dinamica persoanei care roste[te cuv=ntul, respectiv Per-
soana divin\ care creaz\ [i m=ntuie[te. Astfel, cuv=ntul lui Dumnezeu este, `n sens
noetic, deodat\ discurs despre „adev\rul [i lucrarea m=ntuitoare a lui Dumnezeu
cel Viu; anun]are [i `mplinire a m=ntuirii; lumin\ [i putere. Pe de o parte, cuv=ntul
lui Dumnezeu creaz\ lumea, d\ Legea, propulseaz\ istoria; pe de alt\ parte, el
exprim\ pentru om voin]a lui Dumnezeu, scopul S\u m=ntuitor. Cuv=ntul lui
Dumnezeu lucreaz\ `n mod infailibil ceea ce spune. Dumnezeu `l trimite ca pe un
mesager viu [i El vegheaz\ asupra lui pentru a-l `mplini. Cuv=ntul lui Dumnezeu
r\m=ne `ntotdeauna, fidel [i eficace”5. Cuv=ntul lui Dumnezeu c\tre profe]ii Ve-
chiului Testament se adreseaz\ tuturor oamenilor, `ntregii comunit\]i a poporului
Israel, are o valoare universal\, a[a cum Cuv=ntul `ntrupat al Tat\lui, promis pentru
m=ntuirea lumii [i profe]it `n Vechiul Testament, se adreseaz\ `ntregii comunit\]i
umane create [i r\scump\rate din ini]iativa iubirii divine libere. Hristos este
Dumnezeu care Se reveleaz\ [i Dumnezeu revelat `n condi]ia omului purt\tor de
trup, f\r\ de p\cat, m\rturisitor al iubirii P\rintelui ceresc pentru oamenii chema]i
la comuniune `n via]a, `nnoit\ prin har, cu Dumnezeu ~nsu[i. Cuvintele lui Dum-
nezeu adresate oamenilor ca Lege a Sa `ntrupat\ `n ~nsu[i Cuv=ntul S\u, Iisus
Hristos, au valoare pentru toate timpurile [i pentru to]i oamenii, constituindu-se
`n istorie a m=ntuirii, o istorie a lui Dumnezeu cu poporul S\u, `n dimensiunea
credin]ei personale [i comunitare, cunoa[tere [i experien]\ `n necunoa[tere cog-
noscibil\ `n har, `ntr-o anumit\ m\sur\ a lui Dumnezeu cel incognoscibil `n fiin]a
Sa absolut\. Este o cunoa[tere `n cuvintele Revela]iei, o cunoa[tere a lui Hristos
`n experien]a rela]iei personale, prin credin]\. ~n acela[i timp, credin]a nu poate fi
redus\ numai la experien]\. Credin]a „implic\ [i o reflec]ie exprimat\ `n cuvinte,
conceptualizat\ [i interpretat\, care nu este dat\ niciodat\ `n experien]\ dec=t `ntr-o
manier\ incoativ\. Experien]ele fac obiectul unei elabor\ri ra]ionale: aceasta este
partea integrant\ a oric\rei experien]e umane. Tot a[a, experien]ele credin]ei se
dezvolt\ `n propozi]ii de credin]\, `n articole de credin]\ prin care se exprim\
Tradi]ia cre[tin\. Experien]ele religioase se exprim\ `ntr-un limbaj al credin]ei, `n
m\rturisiri de credin]\ [i, din c=nd `n c=nd, `n dogme ale credin]ei. Ele sunt `n
cele din urm\ tematizate `n sisteme teologice articulate”6. 

De fapt, Revela]ia reprezint\ manifestarea lui Dumnezeu `n via]a oamenilor
pentu a le deschide acestora orizontul cunoa[terii Sale, pentru ca ace[tia s\
con[tientizeze c\ ei sunt crea]ia lui Dumnezeu [i trebuie s\ cunoasc\ pe Creatorul
lor, c\ via]a lor este un dar de la Dumnezeu pentru care au datoria moral\ de a
mul]umi Creatorului `n acte de recuno[tin]\ cristalizate `n istoria religioas\ a

5 René Latourelle, op. cit., pp. 29-30.
6 Edvard Schillebeeckx, L’histoire des hommes, recit de Dieu, traduit de neerlandais par

Helene Cornelis-Gevaert, Cerf, Paris, 1992, p. 62.
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umanit\]ii `n cult. ~n perspectiv\ cre[tin\, Revela]ia, ca actul de descoperire de
Sine a lui Dumnezeu, de autocomunicare a voin]ei Sale, de automanifestare a
prezen]ei Sale iubitoare fa]\ de om este esen]ial, [i aceasta face ca religia s\ fie o
dimensiune structural\ a existen]ei umane. Mai mult, pentru cre[tinism, „Revela]ia
se face cunoscut\ `ntr-un eveniment uman observabil pentru cre[tini, `n via]a lui
Iisus. Aceast\ via]\ din istoria noastr\ devine temei al credin]ei. Astfel, ea devine
expresie categorial\, descriere prin concepte, registre insondabile ale experien]ei
umane. ~n definitiv, oamenii `n[i[i exprim\ Revala]ia divin\. Ei relateaz\ ceea ce
n-au conceput nici n-au proiectat ei `n[i[i. Pe de alt\ parte, sensul nu este perceput
dec=t `n actul `n care el se confer\. Nu poate fi vorba aici de nici un dualism, `n
sensul de: «Aceasta este Revela]ia – acesta este actul de credin]\». Nu exist\ Re-
vela]ie f\r\ credin]\, nici de altfel credin]\ f\r\ Revela]ie”7. 

Revela]ia, ca act de manifestare a lui Dumnezeu, are loc `n istorie, `n crea]ie.
Dac\ ea se desf\[oar\ `ntr-un anumit context istoric ce poate fi datat documentar,
ea transcende istoria, evenimentele paralele cu momente ale Revela]iei `n desf\[u-
rarea ei gradual\ `n func]ie de nivelul spiritual al oamenilor, finalitatea ei marc=nd
`ntreaga derulare ulterioar\ a istoriei. Revela]ia este consemnat\ `n Scriptur\, o
carte istoric\, dar a c\rei interpretare nu poate fi redus\ la metoda istorico-critic\
[i nici la cea alegoric\. A[a cum arat\ p\rintele John Breck, teologia ca [tiin]\, pe
baza experien]ei interpretative [i exegetice patristice, trebuie s\ adopte ca baz\
hermeneutic\ theoria, adic\ metoda prin care interpretul vede `ntr-un eveniment
trecut „prezen]a actual\ a unei realit\]i eshatologice [i soteriologice”8. Astfel, este
salvat [i sensul literal-istoric [i cel alegoric-spiritual. Theoria se `ntemeiaz\ pe
tipologie, pentru c\ tipul particip\ real la realitatea transcendent\ a antitipului,
deriv=ndu-[i semnifica]ia ultim\ din ea. ~n acest sens, prin theoria putem `n]elege,
putem descoperi pe Hristos `n Vechiul Testament, dup\ cum putem, de asemenea,
s\ afirm\m c\ slujirea euharistic\ d\ posibilitatea Bisericii s\ participe anticipativ
la Osp\]ul ~mp\r\]iei Cerurilor. De aceea, „pentru o theoria bazat\ pe tipologie,
nu cuvintele Scripturii con]in semnifica]ia esen]ial\, ci evenimentele despre care
dau m\rturie aceste cuvinte [i, `n cadrul evenimentului istoric `nsu[i, theoria nu
discerne dou\ sensuri diferite, ci ceea ce putem numi un `ndoit sens, `n care
dimensiunea spiritual\ este `nr\d\cinat\ ad=nc `n dimensiunea literal\, istoric\.
Cu alte cuvinte, theoria descoper\ o rela]ie tipologic\ `n `ns\[i inima evenimen-
tului”9. Evenimentul revela]ional `nseamn\ `ns\ prezen]a lui Dumnezeu care „arat\”
profetului viitorul istoric sau realitatea eshatologic\ at=t c=t pot fi acestea „v\zute”,
[i, de aceea, theoria `nseamn\ vedere contemplativ\ a lui Dumnezeu, „o vedere a
adev\rului dumnezeiesc comunicat Bisericii de c\tre Duhul Sf=nt. Ea este o
vedere inspirat\, tr\it\ [i articulat\ de subiectul uman. ~n timp ce profetul evreu
`[i primea viziunea revelatoare `ntr-o stare de extaz, exegetul cre[tin devine un
instrument al Duhului prin contemplare, pe care am putea-o defini ca deschidere

7 Ibidem, p. 63.
8 John Breck, Puterea Cuvântului `n Biserica dreptm\ritoare, traducere de Monica

Herghelegiu, Bucure[ti, 1999, p. 76.
9 Ibidem, p. 77.
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c\tre harul dumnezeiesc at=t la nivelul inimii, c=t [i al min]ii. Implica]ia este urm\-
toarea; exegeza ca [i predicarea Cuv=ntului sau pictarea de icoane, este `n sensul
cel mai deplin o voca]ie sau o chemare”10.

Aceast\ voca]ie la comuniunea, la via]a `mpreun\ cu Dumnezeu prin `mpli-
nirea poruncilor Sale prin care El devine evident, transpare [i iradiaz\ `n exis-
ten]a uman\ este comun\ tuturor oamenilor, este intrinsec\ structurii antropolo-
gice. Doar `n Dumnezeu oamenii `[i afl\ sensul existen]ei. De aceea, `n perspec-
tiv\ eclesial\, Revela]ia este `nt=lnire cu Dumnezeu revelat deplin `n Hristos ale
C\rui cuvine [i a C\rui prezen]\ sunt actualizate anamnetic, hermeneutic, liturgic
[i sacramental. Astfel, „`n timpul veacului prezent, Hristos cel prosl\vit ~[i con-
tinu\ lucrarea de revelare `n Biseric\ prin lucrarea inspira]ional\, «interpre-
tativ\» (hermeneia) a Duhului Sf=nt: «c=nd Duhul Adev\rului va veni… v\ va
vesti cele viitoare»”. Tradus\ `n limbaj omenesc, aceast\ revela]ie [i-a primit deja
forma normativ\ prin m\rturia apostolic\ p\strat\ `n Sf=nta Scriptur\. Scriptura
este actualizat\ `n Liturghia Bisericii care „rememoreaz\ [i re-tr\ie[te trecutul
pentru a lua parte acum la harul eshatologic al viitorului”11 prin credin]a vie,
m\rturisitoare [i `mp\rt\[irea de harul m=ntuitor al Sfintelor Taine ale Bisericii.
Dumnezeu ofer\ cuvintele Sale oamenilor `n existen]a lor istoric\, eclesial\, [i
prin ele pe El ~nsu[i, iar noi actualiz\m mereu aceste cuvinte ale adev\rului unite
cu puterea divin\ performativ\ `n rela]ia cu Dumnezeu ~nsu[i care Se implic\ `n
existen]a oamenilor spre a-i m=ntui, a-i `ndumnezei. Acolo unde este cuv=ntul
S\u este concomitent [i prezen]a Sa haric\, `n energia ve[nic\ necreat\ ce `ncon-
joar\ misterul divin tripersonal. Prin aceast\ dinamic\ a prezen]ei Sale, Dum-
nezeu men]ine o structur\ eclesial\ `n care se implic\ [i la care particip\ chenotic
`ncredin]=nd ierarhiei sacramentale sarcina de a-L m\rturisi, de a-L predica, de
a-L face cunoscut oamenilor care sunt chema]i s\ fac\ din via]a lor cre[tin\ loc
teofanic. Misiunea M=ntuitorului Iisus Hristos, `ncredin]at\ apoi Bisericii Sale
prin Duhul Sf=nt, are scop de a revela pe Dumnezeu-Tat\l, de a elimina p\catul [i
r\ul, de a m=ntui lumea. Revela]ia Noului Testament ne prezint\ mai multe
aspecte misionare legate de tehnica misiunii, de dimensiunea trinitar\ a misiunii
cre[tine, ne prezint\ un nucleu al dinamicii misiunii care se concretizeaz\ [i se
actualizeaz\ `n istoria cre[tinismului.

Dinamica misiunii `n Noul Testament este determinat\ de urm\torii factori: 
1. ~nvierea M=ntuitorului Iisus Hristos ( I Corinteni 15);
2. Venirea Duhului Sf=nt la Cincizecime (Fapte 2, 1-3); 
3. Dumnezeu este perceput ca o prezen]\ cople[itoare [i iubitoare `n comu-

nitatea cre[tin\: „Hristos este cu noi”; 
4. De la prima comunitate (3.000 de oameni la Cincizecime), Biserica trebuie

s\ se extind\, s\ cuprind\ pe toat\ lumea, incluz=nd pe to]i oamenii, indiferent de
clasa social\.

A[a cum arat\ p\rintele D. St\niloae, revela]ia supranatural\ a lui Dumnezeu,
des\v=r[it\ `n Hristos, este cuprins\ `n Sf=nta Scriptur\ [i Sf=nta Tradi]ie, ea fiind

10 Ibidem, p. 113.
11 Ibidem, p. 133.
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un apel permanent al lui Dumnezeu c\tre oameni. Scriptura „prezint\ pe Hristos
`n forma cuv=ntului lui dinamic [i a cuv=ntului tot a[a de dinamic al sfin]ilor
Apostoli despre faptele Lui m=ntuitoare, `n eficien]a permanent\ a lor”12. Hristos
ne vorbe[te [i celor de ast\zi prin puterea Duhului a[a cum a vorbit contempo-
ranilor S\i, iar cuvintele Sale r\sun\ cu aceea[i for]\ `n actualizarea lor cultic\ [i
`n experien]a spiritual\ cre[tin\. De aceea, Sf=nta Scriptur\ este Fiul [i Cuv=ntul
lui Dumnezeu care „S-a t\lm\cit pe Sine `n cuvinte, `n lucrarea Lui de apropiere
de oameni prin ridicarea lor la El, p=n\ la `ntruparea, `nvierea [i `n\l]area Lui ca
om”13. Exist\ o leg\tur\, o rela]ie ontologic\ `ntre Revela]ie [i misiunea Bisericii,
deoarece „Biserica se mi[c\ `n interiorul Revela]iei sau al Scripturii [i Tradi]iei;
Scriptura `[i descoper\ con]inutul `n interiorul Bisericii [i Tradi]iei; Tradi]ia este
vie `n interiorul Bisericii. Revela]ia este `ns\ eficient\ `n interiorul Bisericii [i
Biserica este vie `n interiorul Revela]iei. Dar aceast\ `mpletire depinde de lucrarea
aceluia[i Duh Sf=nt al lui Hristos, Care a `nso]it pe Hristos `n cursul Revela]iei,
sau al operei Lui m=ntuitoare, a finalizat-o `n aducerea la existen]\ a Bisericii, a
inspirat fixarea `n scris a unei p\r]i a Revela]iei [i continu\ s\ efectueze unirea lui
Hristos cu cei ce cred, cre[terea `n El a acestora, [i continu\ s\ men]in\ Biserica
`n calitate de Trup al lui Hristos, s-o `nvioreze `n practicarea con]inutului neal-
terat al Revela]iei ca Tradi]ie [i s\ o ajute s\ aprofundeze prin cunoa[tere [i tr\ire
con]inutul Revela]iei [i al Scripturii”14. 

 Promisiunea M=ntuitorului Iisus Hristos c\ El va fi cu noi, oamenii, p=n\ la
sf=r[itul veacurilor (Matei 28, 20), trebuie `n]eleas\ `ntr-o perspectiv\ pnevma-
tologic\ [i eclesial\, deoarece prezen]a Sa euharistic\ operat\ prin Duhul prezent
`n comunitatea dreptm\rturisitoare este prezen]a [i cunoa[terea Sa, a `nv\]\turii
Sale (Luca 24, 13-32; Ioan 14, 26; 16, 13-15). Biserica experiaz\ prezen]a lui
Dumnezeu Cel revelat, prezen]a lui Hristos, [i nu este doar o comunitate de a[-
teptare a Parusiei. Ea este institu]ia teandric\, divino-uman\ a m=ntuirii, a vie]ii
celei noi cu Duhul lui Hristos `nviat prezent `n ea, fiind puternic ancorat\ `n
istoria m=ntuirii. Ea actualizeaz\ tainic, mistagogic, evenimentele Revela]iei expe-
riate spiritual de fiecare om integrat haric Bisericii, fiind pregustare [i prefi-
gur=nd instaurarea deplin\ a ~mp\r\]iei eshatologice a lui Dumnezeu realizate cel
mai deplin `n sfin]ii Bisericii. Prin credin]\, omul restaurat `n Hristos particip\ la
evenimentul Revela]iei, `ncheiat `n Hristos, nu prin „noi revela]ii”, ci prin expe-
rien]ele `nt=lnirii cu Dumnezeu, `n medita]ie, rug\ciune, contempla]ie15 [i `n „par-
ticipare repetat\ la m\rturia comunit\]ii de credin]\”16. Revela]ia lui Dumnezeu
`n Hristos este Revela]ia Iubirii Sale infinite fa]\ de om17, crea]ia Sa, care
`mplete[te `n sine de o manier\ unic\ `n crea]ia divin\, `n persoana sa spiritualul

12 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, Bucure[ti,
1978, p. 53.

13 Ibidem.
14 Ibidem, pp. 69-70.
15 Hans Waldenfels, op. cit., p. 268.
16 John Macquarrie, Principles of Christian Theology, S.C.M. Press Ltd., London, 1966, p. 93.
17 Gerald O’Collins, S.J., Retrieving Fundamental Theology. The Three Styles of

Contemporary Theology, Geoffrey Chapman, London, 1993, p. 120.
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[i materialul, prin care el este atras spre Dumnezeu, atr\g=nd prin el, prin transfi-
gurarea materiei, toat\ crea]ia ca lumin\ `n lumina lui Dumnezeu. A[a cum soarele
face inutil\ lumina stelelor, care `[i retrag smerite lumina lic\rind\ la apari]ia
astrului prealuminos al zilei, tot a[a Soarele Hristos des\v=r[e[te Revela]ia [i
orice alt\ preten]ie de nou\ revela]ie colportat\ de diver[i indivizi `n istoria cre[-
tin\, cu o anumit\ intensificare la schimbarea secolelor [i mai ales a mileniilor,
inclusiv la anul 2000, nu sunt dec=t `ncerc\ri zadarnice pentru `n[elarea celor
ignoran]i teologic [i puerili `n perspectiv\ spiritual\.

2. Hermeneutica Revela]iei

~n misiunea ei profetic\ [i sacramental\ `n lume, un „profetism sacramental”
(J.J. von Allmen), Biserica, prin m\rturia ei, este loc teologic al adev\rului [i
prezen]ei lui Dumnezeu revelat pentru via]a [i m=ntuirea oamenilor [i, de aceea,
nu exist\ nimic dac\ nu exist\ Revela]ie. Cu realitatea Revela]iei, cre[tinismul st\
sau cade; nu exist\ cre[tinism f\r\ Revela]ie.

~n misiunea ei `n lume, Biserica se conformeaz\ unor principii `n func]ie de
care ea crede, m\rturise[te [i celebreaz\ cultic prezen]a profetic\ [i m=ntuitoare a
lui Hristos prin Duhul Sf=nt, pe care teologul ca misionar trebuie s\ le ia `n
considera]ie, aplic=ndu-le cu acribie.

1. Credincio[ie fa]\ de Revela]ia cuprins\ `n Sf=nta Scriptur\ [i actualizat\
`n Tradi]ia dinamic\ a Bisericii, ceea ce semnific\ comuniune personal\ [i
fidelitate fa]\ de Hristos, Cuv=ntul lui Dumnezeu `ntrupat, cu o exegez\ realist\
[i spiritual\ a cuvintelor lui Dumnezeu din Scriptur\ [i Tradi]ie. Misionarul se si-
tueaz\ real [i existen]ial `n fa]a lui Hristos ca adev\r suprara]ional [i ca Persoan\
divin\ `n acela[i timp, care inspir\, ilumineaz\ [i d\ curaj, putere pentru misiunea
[i m\rturia cre[tin\. Misionarul este omul credin]ei, disponibil la chemarea
Bisericii [i iluminat prin puterea Duhului. Credin]a sa este biblic\ [i dogmatic\ `n
sensul unei continuit\]i ne`ntrerupte `n Tradi]ia Bisericii de apel la Scriptur\ [i la
Hristos Cuv=ntul [i ~n]elepciunea lui Dumnezeu.

2. Limbajul uman este semnul particip\rii omului la transcenden]\. Limbajul
teologic prin care se exprim\ realitatea Revela]iei trebuie s\ se caracterizeze
prin coeren]\ intern\, pentru a asigura credibilitatea lui. Dincolo de ve[m=ntul
pe care `l poate `mbr\ca `n context particular prin influen]e filosofice (ontologie,
existen]ialism, fenomenologie, hermeneutic\), culturale, politice, psihologice, so-
ciologice, limbajul teologic trebuie s\-[i p\streze specificitatea sa, caracteristica
esen]ial\ de a fi cuv=ntul lui Dumnezeu, pentru omul chip al lui Dumnezeu, surs\
a limbajului uman [i unul care `nglobeaz\ [i `ncununeaz\ toate limbajele, evi-
den]iindu-le limitele, spre a le releva antropologismul lor [i necesitatea de a se des-
chide spre absolutul divin. Dac\, de exemplu, limbajul [tiin]ific este cel mai imper-
sonal posibil, limbajul teologic, cu sensurile inerente complexe, prin „angajament”
(commitment) [i „discern\m=nt”, se refer\ [i pune `n rela]ie pe om cu Fiin]a, cu Sacrul,
cu Dumnezeu ca realitate suprapersonal\, transcendent\18. Exist\ o deschidere

18 John Macquarrie, op. cit., p. 115; cf. Rino Fisichella, La Revelation. La Revelation et sa
credibilite. Essai de theologie fondamentale, Bellarmin, Cerf – Montreal, Paris, 1989, p. 189. 



115TEOLOGIE {I MISIUNE

fireasc\ a limbajului spre fiin]\, spre Dumnezeu ca Tat\ – Abba – de multe ori
primele cuvinte ale copilului rostind aceste cuvinte ce redau o rela]ie ontologic\
cu divinul. 

Limbajul biblic [i teologic se define[te prin unele particularit\]i, are conota]ii
de care teologul misionar trebuie s\ ]in\ seam\:

a. Limbajul este metaforic, purt=nd spre Dumnezeu prin cuvintele rostite de
Dumnezeu care sunt totodat\ Legea [i poruncile Sale pentru omul purtat de
Dumnezeu, teofor, care preia aceste cuvinte [i `[i structureaz\ via]a `n func]ie de
ele [i de Persoana divin\ care le-a rostit. Metafora, `n limbajul biblic [i `n poezia
teologic\, se constituie `ntr-un „adev\r metaforic” ce atinge temeiul ultim al fiin]ei,
nivelul ontic al realit\]ii supreme prin participare, comuniune cu divinul ca
tripersonalitate absolut\, a[a cum sugereaz\ P. Ricoeur `n analiza metaforei19.

Caracteristic limbajului biblic [i celui teologic este referin]a, realitatea exte-
rioar\, transcendent\, c=mpul primordial `n care Cineva vorbe[te despre ceva
cuiva, anume „un subiect care se afl\ `n centrul situa]iei despre care relateaz\
discursul [i care se realizeaz\ `ntr-un eveniment al Cuv=ntului, adic\ `ntr-un act
de limbaj `n care Subiectul discursului are ini]iativa”20.   

b. Limbajul biblic [i teologic este simbolic, prin con[tiin]a prezen]ei celuilalt
prin care se ajunge la con[tiin]a de sine [i, mai ales, a Celuilalt Absolut, temeiul
existen]ei cosmice [i comunitare. Symballein, a reuni, asociaz\ unit\]i de nivel
diferit sau de acela[i nivel, dou\ subiecte, dou\ persoane, respectiv Dumnezeu [i
omul `n ceea ce ne prive[te, iar „simbolul impune o lege de recunoa[tere `ntre
subiec]i care oblig\ orice con[tiin]\ s\ revin\ la sine plec=nd de la Altul”21. ~n
aceast\ perspectiv\ a orizontului spiritual, rela]ia dintre Dumnezeu cel transcen-
dent [i omul contingent [i imanent consemnat\ originar narativ `n textul biblic [i
actualizat\ sacramental [i eclesial este una sincronic\, de fiecare dat\ nou\ [i
deplin\, `nt=lnire [i comuniune `n durata uman\ peren\ de aceea[i intensitate, dar
[i sporit\, cu aceea[i bucurie a particip\rii la via]a `n Dumnezeu. Chipul uman
este perpetuu `n c\utarea Prototipului, iar `n limbajul teologic, ca [i `n experien]a
t\cerii p\timitoare a divinului, comuniune dintre Dumnezeu [i om, fiin]a [i g=n-
direa, Dumnezeu cel infinit [i intelectul-inima omului se acord\ prin chenoza
divin\ [i `ndumnezeirea uman\. Simbolul `nseamn\ prezen]a, coexisten]a, simul-
taneitatea rela]iei persoanelor deschise una c\tre cealalt\, implicate `n experien]a
comuniunii.  

c. Limbajul biblico-teologic este paradoxal, pentru c\ el con[tientizeaz\ limita
funciar\, inerent\ a omului `n compara]ie cu abisul [i realitatea transsubiective

19 Paul Ricoeur, Metafora vie, traducere [i cuvânt `nainte de Irina Mavrodin, Editura
Univers, Bucure[ti, 1994, pp. 380, 422. Autorul remarc\ pozitiv cuvintele lui M. Heidegger
ce deschid spre o `n]elegere complex\ a metaforei „metaforicul nu exist\ decât `n\untrul
metafizicului”,  p. 436.

20 Introduction a l’etude de la theologie, vol. I, sous la direction de Joseph Dore,
Desclee, Paris, 1991, p. 138.

21 Ibidem, pp. 151-152; Cf. Alexandre Schmemann, Euharistia, Taina ~mp\r\]iei, tra-
ducere Pr. Boris R\duleanu, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1993, pp. 46-47.
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divine. De aceea, limbajul teologic este comunicare [i comuniune cu Cel despre care
se vorbe[te, prezent, autoimplicat `n discursul `nsu[i. A vorbi despre Dumnezeu
`n perspectiva discursului teologic, inclusiv cel academic, `n temeiul Revela]iei,
este ra]ional [i suprara]ional totodat\ pentru c\ „ra]iunea este aptitudinea uman\
la obiectivitate”, iar cunoa[terea este „o rela]ie con[tient\ cu obiectul” la care se
refer\, de care este legat\ ontologic [i cognitiv ra]iunea uman\. Mai mult, a[a
cum eviden]iaz\ Biblia [i interpretarea patristic\, exist\ un binom cuv=nt-
imagine, actul cognitiv ancor=nd `n limbajul viziunii, viziunea lui Dumnezeu `n
lumina Sa necreat\, ceea ce postuleaz\ „func]ia rela]iei sacramentale `n inima
teologiei”22. De aceea, „pivotul [tiin]ei teologice este un dat care vine de dincolo
de aceast\ [tiin]\ [i care nu depinde de descoperirea pe care o facem noi”.
Aceast\ [tiin]\ vine de la Dumnezeu, „realitate ontologic\ obiectiv\. Exist\ un sin-
gur Dumnezeu [i Revela]ia Sa ne este cunoscut\ [i nu este separat\ de re]eaua
experien]elor umane… Ea este `ns\ o realitate primordial\ al c\rei dar ne vine de
sus, de dincolo de con[tiin]a noastr\ [i este capital s\ nu o confund\m cu st\rile
noastre de con[tiin]\, cu re]eaua noastr\ de experien]e care ne este dat\… G=n-
direa teologic\ este teo-logic\. Dumnezeu, nu noi, este centrul [i fundamentul
acesteia”23.  

Discursul teologic trebuie s\ fie coerent, investit de o for]\ profetic\, de curajul
martirului, pentru a exprima `ntr-o lume a tehnicii, a consumului, indiferent\
religios sau manifest=nd curiozitate [i interes pentru false spiritualit\]i, ocultism
[i esoterism, religii orientale vulgarizate `n spa]iul occidental tradi]ional cre[tin,
secularizat\, adev\rul lui Dumnezeu pentru oamenii `n[i[i. 

d. Analizele actuale asupra limbajului au scos `n eviden]\ aspecte semnifi-
cative ale cuv=ntului uman, inclusiv a cuvintelor credin]ei, a valorii [i a dimen-
siunilor sale de eficien]\, de performativitate. Astfel, `n ceea ce prive[te limbajul
credin]ei, cuv=ntul este `n rela]ie cu evenimentele, inclusiv cu Cel ce declan[eaz\
evenimentele istoriei m=ntuirii, respectiv Dumnezeu ca Treime de Persoane. ~n
al doilea r=nd, cuv=ntul implic\ rela]ia fidel\, `n credin]\, comuniunea dintre per-
soanele implicate `n dialog, `n timp, [i `n al treilea r=nd cuv=ntul `n dinamismul lui
deschide spre realitatea eshatologic\. Prin aceasta, limbajul are o valoare perfor-
mativ\, adic\ ceea ce el enun]\ face, realizeaz\, `mpline[te, prin persoana [i cu
puterea persoanei care rose[te cuv=ntul. Func]ia acestuia nu este de a constata sau a
informa, ci de a produce efecte. A rosti te iubesc implic\ de facto experien]a
iubirii ce angajeaz\ reciproc pe cei doi. Te iubesc al lui Dumnezeu rostit c\tre om
semnific\ abunden]a [i infinitatea iubirii divine experiate de omul `n rela]ie cu
Dumnezeu `n actul de credin]\, de deschidere [i d\ruire lui Dumnezeu. Cuvintele
lui Dumnezeu sunt purt\toare ale puterii lui necreate, receptat\ `n harul Sfintelor
Taine din Biserica lui Hristos `ncep=nd de la prima comunitate eclesial\ p=n\ la
Parusie, cu aceea[i eficien]\ [i putere spiritual\, cu aceea[i noutate [i prospe]ime a
cuvintelor [i a rela]iei, a comuniunii. Tot a[a trebuie `n]elese expresii biblice precum:

22 Thomas Torrance, Science theologique, Presses Universitaires de France, Paris, 1990,
pp. 30, 38, 42.

23 Ibidem, pp. 46-47.
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„{i a zis Dumnezeu: S\ fie lumin\! {i s-a f\cut lumin\” (Facere 1, 3), „Dumne-
zeul nostru; `n cer [i pe p\m=nt toate c=te a voit a f\cut” (Psalm 113, 11) sau cele
liturgico-sacramentale: „Se boteaz\…”, „Pecetea Darului Sf=ntului Duh”.  

e. Limbajul are [i o dimensiune auto-implicativ\, `n sensul c\ acela ce roste[te
cuv=ntul, persoana, prin taina cuv=ntului intr\, este prezent\ dinamic, spiritual `n
cel [i cu cel c\ruia `i roste[te cuv=ntul [i invers (Ioan 3, 15-16). Cuvintele,
numirile, numele trimit la taina, la apofatismul persoanei ce se define[te prin
dialog, prin comuniune24. Cuv=ntul se refer\ totdeauna la un subiect, iar cuvintele
Revela]iei la Subiectul divin absolut, care se face Cuv=nt rostind cuvintele ade-
v\rului ve[nic ca unul dintre cei c\rora aceste cuvinte le sunt adresate spre via]\
[i comuniune cu Dumnezeu cel viu [i ve[nic. De aceea, Dumnezeu se implic\ `n
via]a oamenilor `n[i[i, iar cuvintele Sale [i Cuv=ntul `ntrupat ~nsu[i au o dimen-
siune auto-implicativ\, Dumnezeu cu noi [i pentru noi, oric=nd [i oriunde omul
va fi `n lumea creat\ de Dumnezeu. 

Cuv=ntul uman ca metafor\ [i simbol exprim\ o rela]ie ontologic\ cu fiin]a
`ns\[i, cu Dumnezeu. Metafora permite omului s\ intre `n g=ndire, s\ decodifice
chiar cifrul g=ndirii divine prin citirea ra]iunilor crea]iei sau interpretatrea spiri-
tual\ a Revela]iei (Sf. Maxim M\rturisitorul), ca adres=ndu-se lui `nsu[i, ca inter-
pel=ndu-l direct. Prin valoarea sa simbolic\, el reune[te pe om cu Dumnezeu, cei
doi, Dumnezeu [i omul, de[i situa]i ontologic la nivele diferite, comunic=nd prin
dimensiunea spiritual\ a omului, chiar dac\ aceast\ comunicare este mai mult
sau mai pu]in stabil\ din partea omului tentat de p\cat ce rupe comuniunea cu
Dumnezeu.  

3. Experien]a spiritual\ a misionarului presupune echivalen]a `ntre discurs [i
tr\irea lui Hristos `n ruguciune, ascez\. Dac\, a[a cum spune M. Heidegger, cel
ce g=nde[te vede [i aude, teologul, cel ce crede `n Hristos, vede [i aude `n mod
spiritual pe Hristos. Experien]a preotului nu este individual\, singular\, ci `n comu-
nitate. Este necesar un exemplarism moral al preotului, un angajament pentru
comunitate `n perspectiva credin]ei [i a iubirii de Hristos, revel=nd `n slujirea sa
prin Duhul Sf=nt pe Hristos. Dintotdeauna teologia ortodox\ a accentuat rolul
experien]ei `n teologie, [tiin]\ care nu se reduce doar la discursivitate, ra]iona-
litate, ci implic\ iubirea cu valen]e cognitive. La acest adev\r s-a afiliat [i teologia
occidental\ care a recuperat dimensiunea experien]ei `n teologia academic\. Ex-
perien]a cre[tin\ este una structurat\, `n sensul unei fuziuni de orizonturi, con-
stituite din partenerii dialogului, de specificul rela]iei dintre creat [i necreat. 

Experien]a cre[tin\ a cunoa[terii lui Dumnezeu este trinitar\ [i hristologic\,
este rela]ie de iubire cu Dumnezeu ca persoan\. De asemenea, experien]a cre[tin\
este sacramental\ [i eclesial\, prin harul Sfintelor Taine `n comunitatea Bisericii,
spa]iul spiritual al comuniunii depline a omului cu Dumnezeu prin care acesta
sfin]e[te, transfigureaz\ orizontul existen]ei umane. Experien]a este una a cre-
din]ei, efect al harului divin, pecete a Duhului lui Hristos. Simbolica biblic\ a
interiorit\]ii [i a exteriorit\]ii, `n ceea ce prive[te cunoa[terea de sine prin iubirea

24 Jean Ladriere, L’articulation du sens. Discourse scientifique et parole de foi, vol. I,
Cerf, Paris, 1984, p. 230. Cf. Nicolas Dunas, Connaissance de la foi, Cerf, Paris, 1963.
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celuilalt, experien]a suferin]ei, redescoperirea [i valorizarea afinit\]ii, a iubirii,
re-stabilirea echilibrului `ntre ra]ional, intelectual [i inim\, centrul vie]ii omului
`n perspectiva antropologiei biblice [i a celei filocalice [i mistice `n general, paralel
cu problematica subiectivit\]ii g=ndirii moderne, au dus la structurarea unei teo-
logii a experien]ei cre[tine. Astfel, `n perspectiva acestei teologii dezvoltate `ntre
al]ii de P\rintele Dumitru St\niloae sau de E. Schillebeeckx, `nse[i dogmele cre[-
tine sunt expresia experien]ei religioase a comunit\]ii m\rturisitoare a lui Hristos,
care are ca temei harul divin, iar interpretarea Revela]iei `ns\[i este tot o expe-
rien]\ cre[tin\ articulat\ la alte interpret\ri [i experien]e spirituale precedente,
experien]e ale comunit\]ilor care celebreaz\ pe Hristos `nviat: „Adev\rul T\u, `n
adunarea sfin]ilor” (Ps. 88, 6). ~ns\[i Biblia este scris\ tot pe temeiul acestei expe-
rien]e a comunit\]ii ce perpetueaz\ `n celebrarea adoratoare amintirea [i prezen]a `n
Duhul a lui Hristos cel `nviat, cuvintele Sale, ipsissima verba et facta, transmise
de la comunitate la comunitate [i de la genera]ie la genera]ie, experiate cu aceea[i
intensitate, ceea ce face ca timpul [i spa]iul, distan]a temporal\ sau spa]ial\ fa]\
de evenimentul Hristos s\ fie relative, eternitatea [i atotprezen]a divin\ fiind
evidente acolo unde El este invocat `n Treime. De aceea, experien]a cre[tin\ se
articuleaz\ istoric evenimentului m=ntuitor al Revela]iei depline a lui Dumnezeu
`n Hristos, eveniment actualizat spiritual [i liturgico-sacramental `n comunitatea
credincioas\ sub conducerea ierarhiei sacramentate de origine apostolic\, `n sens
de Tradi]ie bisericeasc\ vie, Tradi]ia fiind principiul, criteriul [i mediul perma-
nent al Scripturii. Cre[tinismul, Biserica nu `nseamn\ doar prezen]a Scripturii `n
m=na omului, a[a cum fac exponen]ii denomina]iunilor prozelitiste, `n comuni-
tatea ortodox\ tradi]ional\ de exemplu, ci continuitatea ne`ntrerupt\ a harului, a
experien]ei spirituale, a rug\ciunii c\tre Hristos, Unul din Treime, [i c\tre sfin]ii
S\i, concomitent cu prezen]a lui Hristos `n Duhul, acolo unde este El m\rturisit
`n dreapta credin]\, p\strat\ de `ntreg poporul lui Dumnezeu, cler [i credincio[i,
`n succesiunea harului Cincizecimii. Apelul la texte biblice doar, f\r\ experien]\
haric\ `n comunitatea dreptm\rturisitoare, biblicismul, nu este biblic25. De fapt,
aceast\ perspectiv\ este apropiat\ cu cea exprimat\ de Sf. Ioan Gur\ de Aur, care
cu secole `n urm\ afirma c\ „ar fi trebuit s\ nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor
Scripturi, ci s\ avem o via]\ at=t de curat\, `nc=t harul Duhului s\ fi ]inut locul
Scripturilor `n sufletele noastre. {i dup\ cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu
cerneal\, tot a[a ar fi trebuit ca [i inimile noastre s\ fi fost scrise cu Duhul
Sf=nt… Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avraam [i cu urma[ii lui, cu
Iov [i cu Moise, ci a vorbit cu ei fa]\ c\tre fa]\, pentru c\ a g\sit curat sufletul
lor”26. De asemenea, Sf. Maxim M\rturisitorul spune urm\toarele referitor la
rela]ia dintre Scriptur\ [i experien]a spiritual\ cre[tin\: „C\ci alc\tuirea scris\ a
Sfintei Evanghelii este o `ndrumare elementar\ spre cuno[tin]\, ce se ive[te

25 Edward Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von eine Lebenden, Freiburg, Basel,
Wien, 1992, pp. 49-51. Rosino Gibellini, Panorama de la theologie au XX-e siecle, Cerf,
Paris, 1994, p. 385.

26 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrieri, III, Omilii la Matei, `n P.S.B. 23, traducere de Pr. D.
Fecioru, Bucure[ti, 1994, p. 15.
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treptat `n cei ce s-au `n\l]at prin ea [i au [ters din ei `n chip duhovnicesc grosimea
cugetului trupesc, sau spre cea care se va ivi pe urm\ dup\ sf=r[itul celor ce se
mi[c\. Fiindc\ – precum legea are o `ndrumare elementar\ spre cuno[tin]a ap\rut\
odinioar\ prin ea, a celor ce erau pov\]ui]i prin ea spre Hristos, Cuv=ntul `n trup,
[i aduna]i spre Evanghelia primei Lui veniri – a[a Sf=nta Evanghelie este o `n-
drumare elementar\ a celor pov\]ui]i spre Cuv=ntul `n Duh [i aduna]i spre lumea
viitoare a celei de a doua veniri a Lui. C\ci Acela[i este trup [i Duh, f\c=ndu-Se
aceasta sau aceea dup\ m\sura cuno[tin]ei fiec\ruia. Pentru c\ fiecare cuv=nt este
supus silabelor [i literelor”27. P\rintele D. St\niloae accentueaz\, `n spiritul Tra-
di]iei ortodoxe, aspectul vederii lui Dumnezu `n lumina neapropiat\, dimen-
siunea apofatico-experien]ial\ a cunoa[terii lui Dumnezeu, a teognosiei, precum [i
cunoa[terea lui Hristos `n dialogul viu, existen]ial al realit\]ii cotidiene, `n rela-
]iile interumane `ntemeiate pe iubire, al comunic\rii cu Dumnezeu `n rug\ciunea
personal\, `n cea liturgic-comunitar\, a vederii lui Hristos `n icoan\, `n cas\ sau
`n l\ca[ul de cult. Experien]a cre[tin\ penduleaz\ `n generalitatea ei `ntre maxi-
malismul mistic, la care pu]ini au acces, [i minimalismul liturgico-sacramental la
care este invitat\ `ntreaga comunitate spre sfin]ire [i `nnoire spiritual\. De aceea,
auzirea cuvintelor lui Hristos, vederea [i `nchinarea la icoana Lui, ce `nf\]i[eaz\
`n culoare chipul ce duce la Prototip, are rolul de a trezi `n credincio[i g=ndul [i
dorin]a de Hristos, unicul M=ntuitor, sensul vie]ii omului. Astfel, „cuvintele lui
Hristos r\m=n exclusiv ale Lui, prin unicitatea lor. De aceea, c=nd le auzi trebuie
s\ te g=nde[ti numaidec=t la El… Tot a[a este [i cu icoana Lui. C=nd o vezi nu te
po]i g=ndi dec=t la Persoana lui Hristos [i nu po]i s\ nu te g=nde[ti la ea”28. Via]a
spiritual\ cre[tin\ `nseamn\ „leg\tura cu sursa infinit\ de putere a lui Dumnezeu
devenit om”29, cu Hristos Dumnezeu [i Unul dintre noi oamenii, `mpreun\ cu noi
prin Duhul S\u `n lumea ca interval spre eternitatea cea bun\ a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu.  

4. Teologul de azi, misionarul, este un om al dialogului. Preotul nu numai po-
runce[te, ci trebuie [i s\ asculte, s\ manifeste deschidere fa]\ de celelalte dis-
cursuri [i purt\torii, exponen]ii acestora, s\ fie comunicativ cu oamenii. ~n contextul
autonomiei valorilor, al pluralismului discursurilor, consacrate ca adev\rate `n
aria propriei competen]e, discursul teologic, `nglobant prin natura sa universal\,
trebuie s\ respecte celelalte discursuri – `n m\sura consisten]ei [i a validit\]ii lor –
pe oamenii care le-au consacrat [i care le vehiculeaz\ `n societatea diversificat\,
s\ fie `n dialog interdisciplinar cu alte domenii de manifestare uman\.

Teologul olandez J.H. Walgrave, analiz=nd evolu]ia uman\ `n perspectiv\
spiritual\, afirm\, cu riscurile cunoscute [i asumate ale oric\rei generaliz\ri, c\
p=n\ `n modernitate omenirea a perceput sensul m=ntuirii ca venind exclusiv de
la Dumnezeu, m=ntuirea fiind de natur\ transcendent\, aceast\ viziune antren=nd

27 Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua 83, `n P.S.B. 80, traducere din grece[te de Pr.
Prof. D. St\niloae, Bucure[ti, 1983, p. 216.

28 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune `n Liturghia ortodox\,
Craiova, 1986, p. 63.

29 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, p. 105.
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un dezinteres fa]\ de lume. Modernismul a schimbat aceast\ concep]ie, de fapt, a
r\sturnat sensul m=ntuirii, afirm=nd c\ omul, `n sens individualist, egoist, se
m=ntuie[te pe sine, f\r\ altul, fie aceasta de natur\ transcendent\ sau imanent\.
Omul este suveran, iar `n ac]iunea lui el `[i poate permite orice, aceast\ mentalitate
fiind punctul de pornire care a declan[at criza lumii actuale sub toate aspetele ei:
spiritual, ecologic, cultural. Omul actual crede c\ salvarea vine din sentimentul
solidarit\]ii umane, oamenii, `n procesul de reconciliere la toate nivelele, av=nd
[ansa de a construi o lume mai bun\ [i mai dreapt\30. Aceast\ viziune este `n
perspectiv\ ortodox\ una secularist\, indiferent\ sau refuz=nd transcenden]a, pe
Dumnezeu ca Realitate personal\ activ\ `n lume [i, de aceea, inacceptabil\ teo-
logic. Dumnezeu este prezent `n lumea creat\ [i m=ntuit\ de El `n Hristos, lucrarea
Sa fiind consemnat\ de Scriptur\ [i Tradi]ie [i fiind evident\ `n experien]a spiri-
tual\, `n faptele minunate pe care Dumnezeu le s\v=r[e[te prin iubirea Sa `n
pemanen]\, inclusiv `n epoca noastr\. Revela]ia este o permanen]\ tezaurizat\
scripturistic [i `n monumentele Sfintei Tradi]ii la care orice om `nsetat de cunoa[-
terea [i dornic de iubirea lui Dumnezu are [ansa `nt=lnirii spirituale cu Acesta. 

3. Locuri ale `ntâlnirii [i comuniunii oamenilor cu Dumnezeu 
Cel revelat lor

Omul de ast\zi, doritor de experien]\ spiritual\ autentic\ [i iubitor de Dumnezeu
[i de adev\rul Lui, afl\ [i se deschide comuniunii cu El `n situa]ii pe care le enu-
mer\m `n continuare: 

a. la rug\ciunea comunitar\, `n Liturghie, `n prezen]a la cultul Bisericii;

b. lecturarea Sfintei Scripturi `mpletit\ cu rug\ciunea personal\ [i medita]ia
la evenimentele istoriei m=ntuirii [i mai ales la Hristos, invoc=nd Preasf=ntul Lui
nume `n rug\ciune [i mai ales `n rug\ciunea inimii;

c. `n iubirea cre[tin\ concret\, praxis diaconal, slujire a oamenilor dup\
modelul [i cu puterea lui Hristos `n acte caritabile, filantropice, c=nd Hristos ni
se `nf\]i[eaz\ sub chipul omului `n suferin]\, lipsit, marginalizat.

Tot `n perspectiva accesului omului societ\]ii secularizate la tezaurul Reve-
la]iei [i, implicit, la rela]ia spiritual\ cu Dumnezeu ca Persoan\, teologul Avery
Dulles31, f\c=nd a analiz\ ampl\ asupra conceptului [i realit\]ii Revela]iei, sta-
bile[te urm\toarele modele ale acesteia: 

A. Revela]ia ca doctrin\ a Bisericii. ~nv\]\tura Bisericii, dogmele ca formule
de credin]\ ale datului revelat, constituie, de fapt, actualizarea Scripturii prin Duhul
lui Hristos, Duhul Sf=nt, ca via]\, comuniune eclesial\ cu Dumnezeu ~nsu[i `n
energiile divine necreate. ~nv\]\tura moral\, canoanele, cultul, exprim\ perma-
nen]a [i actualizarea Revela]iei. Intrepret\rile, exegeza Sfin]ilor P\rin]i la c\r]ile
canonice scripturistice, Filocalia, hot\r=rile dogmatice ale Sinoadelor ecumenice

30 J.H. Walgrave, Un salut aux dimensions du monde, traduit de neerlandais par
Emmanuel Brutsaert, Cerf,  Paris, 1970, p. 73.

31 Avery Dulles, Models of Revelation, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1992.
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[i locale exprim\ Revela]ia `n adaptarea, contextualizarea ei, `n culturile umane
`n timp [i spa]iu, ca `nv\]\tur\ m=ntuitoare a cre[tinismului. 

B. Revela]ia are o dimensiune istoric\. Ea reprezint\ istoria oamenilor cu
Dumnezeu. Istoria lumii este istoria descoperirii lui Dumnezeu oamenilor pentru
via]a [i m=ntuirea lor. De aceea, istoria oamenilor [i sensul omului `n istorie trebuie
`n]elese, mai presus de toate, `n perspectiva comuniunii cu Cel etern, Domnul is-
toriei [i al tuturor oamenilor, prezent tainic [i dinamic `n istoria lumii, crea]ie a
Sa. Sensul omului `n istorie este [i acela de a fi deschis spre transcenden]\.
Privirea sa spre cer, contactul minim cu p\m=ntul este un semn al voca]iei sale
teologice de a cunoa[te [i a fi `n comuniune cu Dumnezeu, al cuminec\rii spiri-
tuale, mistice [i euharistice cu El `n Hristos.

C. Revela]ia este, de asemenea, o experien]\ interioar\. Dumnezeu este trans-
cendent, dar El este [i prezent `n imanen]\, `n crea]ia Sa unde poate fi experiat,
sim]it, tainic `n experien]a religioas\, ca [i aprioric `n structura g=ndirii ce caut\
temeiul solid al realit\]ii dincolo de ea, `n fiin]a ca transcenden]\ `ntemeietoare [i
sus]in\toare dinamic\ a `ntregii existen]e, `n ordinea Sacrului. Dumnezeu este
prezent `n natur\, `ns\ El este prezent [i `n inima omului cu voca]ia spiritual\ de a
fi prin har „templu al Duhului Sf=nt” al lui Dumnezeu care scrie legea `n inimile
oamenilor. Revela]ia este experien]a `nt=lnirii minunate a omului cu Dumnezeu.
De aceea, nu exist\ Revela]ie f\r\ experien]\, una a iubirii, a comuniunii `ndumne-
zeitoare `n structura eclesial\. Omul are posibilitatea comunic\rii cu Dumnezeu,
fiind iubit de Dumnezeu. Cuvintele Sf. Pavel, ale sfin]ilor v\z\tori de Dumnezeu,
rostite pe culmile extazului, exprim\ realitatea [i eficien]a Revela]iei, a lui Dum-
nezeu ca Persoan\ `n experien]a spiritual\: „Nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te
`n mine” (Galateni 3, 20).

D. Revela]ia `nseamn\ o con[tiin]\ nou\ `n Hristos [i `n Duhul Sf=nt, `n struc-
tura Bisericii, noua crea]ie, `n har, a lui Dumnezeu, prezent\ `n istoria oamenilor
`ncep=nd cu Omul cel Nou, Iisus Hristos, Dumnezeu adev\rat, [i efectiv pentru
oameni de la Cincizecime. Mesajul cre[tin nu reprezint\ doar o informa]ie de
natur\ intelectual\ `ntre alte informa]ii, desigur o informa]ie despre Dumnezeu,
ci el trebuie asimilat intelectual [i experiat spiritual ca rela]ie de tip Eu-Tu, ce
furnizeaz\ cunoa[terea teologic\, temeiul [i orizontul `ntregii cunoa[teri umane,
care prin demersul ei cognitiv p\trunde [i se informeaz\ din oceanul infinit al
cunoa[terii [i iubirii divine. Con[tiin]a [i mentalitatea moderne, influen]ate de filo-
sofia lui Kant [i de epigonii s\i, au exclus posibilitatea cunoa[terii lui Dumnezeu,
a adev\rului religios `n sens cognitiv, prin ceea ce se nume[te ra]iunea pur\,
plas=nd religia `n planul secund, al moralei, al ra]iunii practice, `n ordinea feno-
menologic\ `n care predomin\ descrierea fenomenelor [i nu cunoa[terea naturii
numenale a obiectelor, mai ales a lumii numenale, a realit\]ii spiritului. ~n sens
modern, cunoa[terea religioas\ are doar o dimensiune non-cognitiv\, o valoare
personal\, fiind de tip personal. ~n aceast\ perspectiv\, cunoa[terea, [tiin]a adev\-
rat\ este cea dat\ de experimentul [tiin]ific, de [tiin]ele exacte. Tezele, afirma]iile,
teoriile [tiin]ifice, doar, au o valoare cognitiv\, reprezint\ cunoa[terea. Religia,
filosofia, afirma]iile lor sunt de natur\ non-cognitiv\. Prin aceasta, cunoa[terea
teologic\ a fost relativizat\, anulat\ chiar, redus\ la o cunoa[tere de tip personal,
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cu pondere afectiv\, comunitar\, f\r\ valoare universal\. Astfel [i credin]a, ele-
ment al cunoa[terii teologice, `n aceast\ logic\, este un tip inferior de cunoa[tere
c\reia `i lipse[te claritatea [i certitudinea32. Dar cunoa[terea prin credin]\ are va-
loare superioar\ cunoa[terii [tiin]ifice consacrate de modernism, pentru c\ ea este
o cunoa[tere ce are ca temei, surs\, pe Dumnezeu de la Care vine toat\ cuno[tin]a.
Cunoa[terea teologic\ se `ntemeiaz\ pe Revela]ie, exprimat\ `n cuvinte, [i `n
acela[i timp, este `nt=lnire [i experien]\ rela]ional\, personal\, `n comuniune cu
Dumnezeu, cel ce declan[eaz\ cunoa[terea, ca `ncredere `n cuvintele, `n adev\rul
S\u, a[a cum comunitatea uman\ are `ncredere `n adev\rul teoretic al oric\rei
comunit\]i [tiin]ifice `nainte ca acesta s\ fie verificat sau chiar neverificabil
pentru ansamblul omenirii. 

Cunoa[terea teologic\, interpersonal\, intersubiectiv\, cu con[tiin]a prezen]ei
lui Dumnezeu acolo unde este invocat [i se vorbe[te despre El pentru c\ El mai
`nt=i ne-a vorbit nou\, are valoare cognitiv\, exprimat\ `n propozi]ii cu valoare
de adev\r. Adev\rul propozi]iilor teologice este permanent [i universal, `n sensul
c\, dac\ acestea sunt autorizate `n temeiul Revela]iei, ele sunt totdeauna [i
pretutindeni adev\rate. Mai mult, adev\rul teologic, prin specificul s\u, anume
de a fi participare la via]a divin\ `n har, este cunoa[tere, cunoa[terea g=ndirii [i
voin]ei divine, at=t c=t este posibil omului, `n actualizarea ei, care survine `n
mintea curat\, iluminat\ [i unit\ cu Dumnezeu, v\z\toare de Dumnezeu [i afir-
m=nd adev\rul divin unic [i universal pentru to]i oamenii. De aceea, misiunea
Bisericii se `ntemeiaz\ pe Revela]ia lui Dumnezeu. Revela]ia este sursa [i norma
teologiei, centrul, `nceputul [i sf=r[itul teologiei33, [tiin]a cea despre Dumnezeu [i
lucrarea Lui `n lume prin lucrarea misionar\, m\rturisitoare a Bisericii, „st=lp [i
temelie a adev\rului” (I Timotei 3, 15).

4. Actualizarea Revela]iei `n discursul teologico-misionar 
al Bisericii

~n actualizarea hermeneutic\ a Revela]iei `n discursul teologico-misionar al
Bisericii, Paul Ricoeur 34 stabile[te urm\toarele forme ale acestuia:

a. Discursul este unul profetic, pentru c\ prin acesta se actualizeaz\ profetico-
sacramental cuvintele lui Hristos `nsu[i ca adev\r al lui Dumnezeu care „a gr\it
prin prooroci”, prin Duhul Sf=nt care este Duhul lui Hristos [i al Bisericii Sale.
Adev\rul Revela]iei irumpe `n dublu registru, ca auzire [i vedere, cuv=nt [i vi-
ziune. Cuv=ntul biblic [i cel teologic este un cuv=nt de la Dumnezeu, cu
autoritatea Lui [i `n numele Lui.

32 Avery Dulles, op. cit., p. 247. Cf. David J. Bosch, Dynamique de la mission
chretienne. Histoire et avenir des modeles missionnaires, Haho – Karthala – Labor et
Fides, Lome, Paris, Geneve, 1995, p. 355; Pr. Gheorghe Petraru, Misiologie Ortodox\, vol.
I, Revela]ia divin\ [i misiunea Bisericii, Editura Panfilius, Ia[i, 2002, pp.191-198.  

33 Ibidem, pp. 278-279.
34 Paul Ricoeur, Toward a Hermeneutic of the Idea of Revelation, `n Harvard Theo-

logical Review 70, 1-2/1977.
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b. Evenimentele Revela]iei au cauza `n transcendent, `n Dumnezeu ca realitate
fiin]ial\ [i personal\ absolut\, iar acestea sunt relatate, narate permanent, ac-
centu=ndu-se evenimentul `ntemeietor, evenimentele-pecete, esen]iale, ce mar-
cheaz\ lucrarea lui Dumnezeu `n lume. O teologie narativ\ nu semnific\ doar
simpla referin]\ la texte ce relateaz\ evenimentele m=ntuirii, ci instituie un mod
de teologhisire care pune `n centru ascultarea [i referin]a constant\ la textul
esen]ial, care relateaz\ m=ntuirea, respectiv Evanghelia lui Hristos retransmis\,
actualizat\ `n cult, de manier\ narativ\ ca Tradi]ie sacr\. Ascultarea Evangheliei
la Liturghia Bisericii, la Sfintele Taine sau Laude [i ierurgii, prin care se sfin]e[te
omul [i natura, se `nscrie `n aceast\ perspectiv\. Dimensiunea auto-implicativ\ a
limbajului face ca s\ existe o implicare real\ a naratorului [i a ascult\torilor s\i `n
ceea ce el relateaz\, actualiz=nd evenimentele m=ntuitoare, prezen]a lui Dumnezeu
~nsu[i35. Discursul Sf. Petru la Cincizecime (Fapte 2, 14-39) este elocvent `n
acest sens. Istoria este atras\, adus\ `n discurs, `n actul vorbirii, ceea ce face ca mo-
mentul „subiectiv”36 al particip\rii credinciosului la acest eveniment s\ fie ca o in-
terpelare profetic\ `n care el este `nv\]at de Dumnezeu despre cele dumnezeie[ti. 

c. Discursul teologico-misionar este unul prescriptiv. Acesta este un discurs
al Bisericii pentru omenire, pentru integritate spiritual\, vindecare [i m=ntuire,
concretizat ca Alian]\, ca Biseric\ a lui Dumnezeu, continuatoare prin Duhul a
lucr\rii r\scump\r\toare a lui Hristos. A[a cum medicul prescrie medicamente
pentru cel bolnav, tot a[a Biserica lui Hristos este „spitalul celor bolnavi”37, al lumii
c\zute `n p\cat. {ansa de m=ntuire, de vindecare a lumii de r\u, de nedreptate, de
ignoran]\ este Hristos, Evanghelia Sa [i harul Duhului Sf=nt prin Biserica vie]ii [i
a m=ntuirii, prin integrarea sacramental\ [i spiritual\ a oamenilor c=mpului,
orizontului energiilor harului [i luminii lui Dumnezeu Lumina. 

d. Discursul teologico-misionar este, de asemenea, unul sapien]ial. ~nceputul
`n]elepciunii este frica de Dumnezeu (Isus Sirah 1, 14) ascultarea de Dumnezeu,
de o manier\ existen]ial\, „cu fric\ [i cu cutremur”, `n perspectiva m=ntuirii, pentru
`mp\rt\[irea din iubirea infinit\ a lui Dumnezeu ce aduce pace [i fericire spiri-
tual\ prin vederea celor suprafire[ti. Finalitatea Revela]iei este tocmai `nt=lnirea
[i vederea lui Dumnezeu `n lumina neapropiat\, `n slava Sa ve[nic\, manifestat\
pe Tabor. ~n]elepciunea lui Dumnezeu nu este cea a oamenilor [i de aceea Sf.
Pavel avertizeaz\ [i confirm\ c\ aceasta poate p\rea celor imobiliza]i, `ncreme-
ni]i `n sensibil, `n p\cat ca neadecvat\ destinului uman: „~ns\ noi propov\duim
pe Hristos cel r\stignit: pentru iudei sminteal\, pentru p\g=ni, nebunie. Dar pentru
cei chema]i, [i iudei [i elini, pe Hristos, puterea lui Dumnezeu [i `n]elepciunea lui
Dumnezeu. Pentru c\ nebunia lui Dumnezeu este mai `n]eleapt\ dec=t `n]elep-
ciunea oamenilor [i sl\biciunea lui Dumnezeu mai puternic\ dec=t t\ria lor” (I Co-
rinteni 1, 23-25). ~n]elepciunea oamenilor const\ `n c\utarea [i `n]elegerea `n]e-
lepciunii lui Dumnezeu pe calea deschis\ [i ar\tat\ de El ~nsu[i prin `n]elepciunea
Sa `ntrupat\, Hristos, `n comunitatea Bisericii. 

35 Dictionnaire de Théologie fondamentale, Bellarmin/Cerf, Montreal/Paris, 1992, p. 1377.
36 P. Ricoeur, op. cit., p. 7.
37 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrieri, III, Omilii la Matei, `n P.S.B. 23, traducere de Pr. D.

Fecioru, Bucure[ti, 1994.
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e. Discursul teologic este unul imnic, unul al aducerii aminte, al neuit\rii –
aletheia – de Dumnezeu [i de evenimentele minunate s\v=r[ite de El ~nsu[i pentru
oameni, `n actele liturgice, sacramentale [i spiritual-mistice ale Bisericii care ac-
tualizeaz\ m=ntuirea [i prin care Dumnezeu ~nsu[i Se face prezent [i este de fa]\
real, dinamic, luminos [i eficient `n comunitatea care ~l invoc\ [i ~l ador\: „Unde
sunt doi sau trei aduna]i `n numele Meu, acolo sunt [i Eu `n mijlocul lor” (Matei
18, 20). Dimensiunea imnic\ a discursului teologic permite, constituie premisa
parafraz\rii acestuia `n poetica Bisericii, crea]ia poetico-liturgic\ dintotdeauna a
acesteia, prin care limbajul consacrat [i consemnat `n scris al Revela]iei este
tradus `n contextele culturale ale istoriei oamenilor, transfigur=nd acolo unde co-
munitatea r\spunde chem\rii divine spa]iul [i timpul uman `n perspectiva ~mp\-
r\]iei lui Dumnezeu care este [i `n acela[i timp vine, irumpe prin puterea ei dum-
nezeiasc\, actualiz=ndu-se prefigurativ prin rostirea cuvintelor: „Binecuv=ntat\
este ~mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului Duh”. Crea]ia poetic\, teologic\
permanent\ a Bisericii cu referin]\ fundamental\ la textul revelat face ca discursul
teologic s\ nu r\m=n\ la litera care omoar\, ci s\ se deschid\ spre Duhul care d\
via]\, spre Hristos care Se ascunde [i este prezent tainic `n discurs `n orice timp [i
`n orice loc, plenar, cu condi]ia m\rturiei `n dreapta credin]\. Aceast\ perspectiv\
salveaz\ de riscul „suprapsihologiz\rii Revela]iei” prin cantonarea `n litera acesteia,
[i permite ca ea s\ fie exprimat\ `ntr-o noetic\ afirmativ\ `n ceea ce prive[te fiin]a
absolut\ a lui Dumnezeu, Cel ce este, [i `n ontologia neoplatonic\ sau augus-
tinian\ [i `n metafizica aristotelic\ a primului mileniu cre[tin, `n filosofia tomist\
medieval\, `n limbajul filosofiilor spiritului moderne, `n cel existen]ialist sau
structuralist [i fenomenologic, `n cel tehnico-informa]ional al prezentului ce are
nevoie de absolut, de Dumnezeu. Prin imn Dumnezeu este glorificat, adorat ca Unul
adev\rat, bun [i frumos, Unul de dorit [i de iubit necondi]ionat [i permanent.

5. Sisteme de gândire moderne care resping Revela]ia

M. Blondel ar\ta c\ `n fa]a Unicului necesar nu exist\ dec=t dou\ posibilit\]i;
`nt=i a vrea s\ fii dumnezeu f\r\ Dumnezeu [i `mpotriva lui Dumnezeu [i al
doilea a fi dumnezeu prin Dumnezeu [i pentru Dumnezeu38. 

Ca `ntotdeauna `n istorie, adev\rul dumnezeiesc al cre[tinismului este negat
[i ast\zi de unele sisteme de g=ndire umane care refuz\ Revela]ia. ~ntre acestea
men]ion\m urm\toarele:

1. Agnosticismul filosofic modern. Filosofia, la `nceputurile ei, este `nrudit\ cu
teologia, [i una [i alta fiind c\i de c\utare a `n]elepciunii. Ra]ionalismul euro-
pean, `nceput cu R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibnitz [i `ncununat de I. Kant,
continu=nd pe linia scolasticii, a avut tendin]a de a fundamenta credin]a religi-
oas\ pe baza ra]iunii, avertiz=nd-o `n acela[i timp, mai ales prin criticismul

38 M. Blondel, Apologetique. Nos raisons de croire. Reponse aux objections, publié
sous la direction de M. Maurice Brillant et de M. l’abbé M. Nedoncelle, Blout & Gay,
Paris, 1937, p. 157.
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kantian, c\ trebuie s\ se opreasc\ unde `ncepe credin]a, l\s=nd acesteia spa]iul ei
de ac]iune. Orice construc]ie exclusiv pe baze ra]ionale `n domeniul credin]ei
este sortit\ e[ecului, iar Kant a demonstrat c\ argumentele ra]ionale pentru dove-
direa existen]ei lui Dumnezeu pot fi admise sau respinse cu aceea[i rigoare
logic\. Din nefericire, filosofi ulteriori au ales calea agnosticismului [i a nihilis-
mului, a ateismului sau non-teismului, respectiv atitudini tran[ant antireligioase
sau aparent indiferente `n ceea ce prive[te religia. Exponen]ii cei mai de seam\ ai
agnosticismului modern sunt L. Feuerbach, „p\rintele ateismului modern”, K.
Marx, „religia, opiu pentru popor”, S. Freud, „religia, nevroz\ colectiv\”, F.
Nietzsche, „Dumnezeu a murit”, J.P. Sartre [i negarea lui Dumnezeu `n numele
omului, E. Bloch sau speran]a f\r\ Dumnezeu39.

2. Analiza lingvistic\ sau filosofia modern\ a limbajului, pozitivismul logic,
av=nd ca exponen]i principali pe L. Wittgenstein, B. Russel (Cercul de la Viena),
A.J. Ayer, K. Popper, Th. S. Kuhn. A[a cum se exprim\ L. Wittgenstein, `n
Tractatus logico-philosophicus, „ceea ce poate fi spus, poate fi spus clar [i
despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie s\ se tac\”. ~ns\ tot el afirm\ – al doilea
Wittgenstein – c\ „sim]im c\ [i atunci c=nd toate problemele [tiin]ifice posibile
sunt rezolvate, problemele noastre vitale nu au fost `nc\ abordate… Exist\
desigur inexprimabilul. Acesta se arat\, este ceea ce este mistic”40. 

3. Scientismul, [tiin]a modern\ neag\ sau nu este preocupat\ de existen]a lui
Dumnezeu. {tiin]ele secolelor XIX-XX, paralel cu ateismul filosofic, au negat `n
general existen]a lui Dumnezeu, implicit Revela]ia. ~ns\ trebuie afirmat foarte
clar c\ [tiin]a are alt domeniu de cercetare dec=t religia [i nu `nt=lne[te pe
Dumnezeu `n cercet\rile ei. Dar chiar [tiin]a modern\ analizeaz\ azi mai mult
invizibilul dec=t vizibilul, afirm=nd c\ existen]a e un „joc” oferit de Dumnezeu41. 

4. Psihologia empiric\, [tiin]\ a conduitelor, a comportamentelor, fie de ma-
nier\ descriptiv\, experimental\ sau clinic\, [i a semnifica]iilor acestora, nu vor-
be[te despre suflet, ci despre manifest\ri ale persoanei umane prin limbaj sau
gesturi expresive f\r\ referin]\ la Dumnezeu. Psihologia religiei are ca obiect de
studiu fenomenele de credin]\ religioas\, tr\irea, experien]a religioas\ [i etic\
personal\ `n rituri, rug\ciuni, con[tiin]a situ\rii existen]iale exprimate `n limbaj

39 Marcel Neusch, Aux sources de l’athéisme contemporain. Cent ans de debats sur

Dieu, Le Centurion, Cerf, Paris, 1993; Hans Küng, Dieu existe-t-il? Reponse à la question

de Dieu dans les temps modernes, traduit d’allemand par Jean-Louis Schlegel et Justus

Walther, Seuil, Paris, 1981; Walter Kasper, Le Dieu des chrétiens, traduit d’allemand par

Morand Kleiber, Cerf, Paris, 1985; Andre Leonard, Foi et philosophies. Guide pour un

discernement chretien, Editions Lessius, Bruxelles, 2001; Teofil Tia, Re`ncre[tinarea

Europei! Teologia religiei `n pastorala [i misiologia contemporan\, Editura Re`ntregirea,

Alba Iulia, 2003, pp. 222-303.
40 Walter Kasper, op. cit., pp. 138-139.
41 Alexandre Ganoczy, Dieu, l’Homme et la Nature. Théologie, mystique, sciences de la

Nature, Cerf, Paris, 1995; Pr. Gheorghe Petraru, Lumea, crea]ia lui Dumnezeu. Perspective

biblice, patristico-teologice [i [tiin]ifice, Trinitas, Ia[i, 2002. 
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religios vis-à-vis de Dumnezeu, Providen]\, Sacru ca nivel transcendent `n
rela]ie cu subiectul uman42.

5. Sociologia religiei face statistic\ religioas\, nu teologie, nu merge la
miezul problemei religioase, subiectul divin adorat `n rela]ia personal\ a iubirii, a
d\ruirii de sine `n `ncredere [i speran]\. Ea descrie manifest\ri, institu]ii, per-
soane religioase f\r\ a pune problema adev\rului unei religii. Sociologia religiei
are ca obiect de analiz\ fenomenul religios `n general, din istorie sau prezent,
p\strat `ntr-o memorie religioas\ personal\ sau institu]ional\, fenomen ce `n
societatea secularizat\ scade ca amploare, intensitate [i importan]\. De altfel,
pentru sociolgul religiilor, fenomenul religios este tratat ca orice alt fenomen
social, mai mult, `ntre proiectul unificator al [tiin]elor umane [i viziunea unifi-
catoare a sistemelor religioase, sociologia religiilor vizeaz\ deconstruc]ia ra]ional\
a totaliz\rilor religioase [i trimiterea de la religie [i unitatea ei la multiplicitatea
actelor, a manifest\rilor religioase43. 

6. Criticismul biblic, ca metod\ de interpretare a Scripturii, respinge Revela]ia
afirm=nd c\ acele ipostaze scripturistice `n care Dumnezeu este prezentat ca
vorbind, interpel=nd pe om, sunt `n realitate expresii ale unor st\ri extinse ale
con[tiin]ei sau conven]ii literare. Minunile [i profe]iile biblice sunt respinse de
metoda istorico-critic\. Teologul John Behr afirm\ c\ „bulversanta varietate de
Iisu[i recent fabrica]i nu reprezint\ un r\spuns la `ntrebarea cine este Iisus Hristos
[i nici, prin urmare, ordinul de cunoa[tere pe care este `ntemeiat\ Biserica cre[tin\”,
ci, pentru o hermeneutic\ realist\ a textului sacru [i a textelor Tradi]iei cre[tine, este
necesar ca „ucenicii teologiei s\ fie ei `n[i[i interpreta]i de Cuv=ntul lui Dumnezeu,
ajung=nd s\ se `n]eleag\ pe sine `n lumina lui Hristos [i `n rela]ie cu Dumnezeu”,
chiar dac\ teologia se practic\ `n acesst\ lume real\44. 

7. Religia comparat\, istoria religiilor, [tiin]\ academic\ ce descrie [i anali-
zeaz\ `n perspectiv\ istoric\, sociologic\ sau fenomenologic\ religiile vechi sau
cele existente actualmente, afirm\, o dat\ cu „revenirea religiosului [i revr\jirea
lumii”, c\ toate religiile sunt egale, fiind crea]ii ale omului, [i, prin urmare, nu
exist\ religie revelat\, ci o stare uman\ de religiozitate. Religia este un fenomen
uman [i consecin]a logic\ ar fi c\ ea este de fapt o crea]ie a oamenilor, `nchi[i
astfel `n perspectiva unui reduc]ionism imanentist [i antropocentrist `n orizontul

42 Antoine Vergote, Religion, foi, incroyance, Pierre Mardaga, Editeur, Bruxelles,

1987; Andre Godin, Psychologie des experiences religeuses. Le desir et la realite, Le

Centurion, Paris, 1981; Dictionnaire de theologie fondamentale, Psychologie de la

religion, pp. 1102-1112.
43 Joseph Laloux, Manuel d’initiation a la sociologie religieuse, Editions Universitaires,

Paris, 1967, pp. 11-12; Daniele Hervieu-Leger, La religion pour la memoire, Cerf, Paris,

1993; Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, P.U.F., 1995.
44  John Behr, Formarea teologiei cre[tine, Drumul spre Niceea, vol. I, traducere din

limba englez\ de Mihail G. Neam]u, Editura Sophia, Bucure[ti, 2004, pp. 17-19, 26;

Jacques Schlosser, Iisus din Nazaret, traducere [i note de dr. Elena Zamfirescu, Editura

Corint, Bucure[ti, 2003.
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istoriei, al lumii45. ~n acest sens, este absolut necesar ca dincolo de similitudinile
verbale sau de gesturile de devo]iune religioas\ s\ avem `n vedere, ca teologi
cre[tini, a[a cum arat\ Julien Ries, existen]a unui Dumnezeu unic [i personal,
„autor al unui Leg\m=nt [i protagonist al Revela]iei, un Dumnezeu care intervine
direct `n via]a credincio[ilor S\i [i `n istorie”46.

8. Istoria dogmelor `n viziunea unei teologii liberale respinge Revela]ia, afir-
m=nd c\ de fapt nu exist\ unitate `n corpul dogmatic cre[tin; mai mult, credin]ele,
dogmele sunt cuvinte umane, opinii ale unui grup uman, care se `ndep\rteaz\ de
un text propriu-zis sacru. Cel pu]in aceasta este perspectiva studiului istoriei
dogmelor `n tradi]ia cre[tin\ a liberalismului protestant, o lung\ perioad\ de timp
dogmele reprezent=nd actul eclesial al perioadei bizantine de elenizare a cre[ti-
nismului, un proces religios [i cultural de transfer, de incultura]ie a Revela]iei `n
contextul culturii clasice greco-latine. De fapt, dogmele reprezint\ formalizarea
eclesial\ a adev\rului revelat pentru `ntreaga cre[tin\tate de pretutindeni [i din-
totdeauna care de la `nceput s-a raportat la Hristos, Unul din Treime, ca Subiect
personal47, a c\rui identitate r\m=ne aceea[i pe axa temporalit\]ii, fiind Cuv=ntul
cel ve[nic al Tat\lui prezent `n Duhul `n Biserica m=ntuirii, contemplat [i
`nchinat de membrii Trupului S\u tainic `n conformitate cu Scriptura. 

Concluzii

Nu exist\ cre[tinism f\r\ Revela]ie, f\r\ Dumnezeu, Care a vorbit [i vorbe[te
profetului, credinciosului, poporului S\u. Opinii, precum acelea ale lui I. Kant
sau K. Jaspers, c\ existen]a Revela]iei ar fi „o adev\rat\ calamitate pentru liber-
tatea uman\”48, sunt p\reri personale, filosofice, nu `n spiritul cre[tin pentru care
existen]a [i adev\rul lui Dumnezeu sunt premisele libert\]ii spirituale umane. Din
partea teologului, a misionarului, `n actualul context al m\rturiei, al misiunii
Bisericii, se impun urm\toarele exigen]e:

- credincio[ie, fidelitate fa]\ de Biblie [i Tradi]ia cre[tin\ a Bisericii lui Hristos;

- coeren]\ intern\ `n discursul teologic;

- plauzibilitate, credibilitate;

- adecvare la experien]\;

- practic\ misionar\, efort moral, ascetic pentru `nt\rirea `n credin]\;

- capacitate de a teoretiza, de a expune [i `n scris experien]ele misionare ale
m\rturiei credin]ei;

- deschidere pentru dialog, pentru un orizont c=t mai extins al cunoa[terii [i
experien]ei cre[tine spre cre[tinarea institu]iilor umane, a `ntregii vie]i. 

45 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, traducere de Mariana Noica, Editura Hu-
manitas, Bucure[ti, 1992, p. 8.

46 Julien Ries, Sacrul `n istoria religioas\ a omenirii, traducere de Roxana Utale, Edi-
tura Polirom, Ia[i, 2000, p. 230.

47 John Behr, op. cit., pp. 17, 312-316.
48 Avery Dulles, op. cit., pp. 5-7.
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The Hermeneutics of divine revelation
in the mission of the Church

The author of the study „The Hermeneutics of divine revelation in the mission of

the Church”, Rev. Conf. Dr. Gheorghe Petraru, analyses the main theological aspects

of the divine revelation in the context of the mission of the Church. This new type of

approach thinks the theology only in direct conjunction with the mission of the

Church as the center of her activity. This approach comes to counterattack the new

heterogeneous forms of diffuse religiosity in the third millennium. The first chapter,

„Revelation and Church” stipulates that the Church of Christ is a religion based on

the revelation of God, and this revelation comes forth in a divine-human Person,

Jesus Christ. He is the absolute and living Truth of the world and of the human

being. The second part of the research, „The Hermeneutics of the revelation”, tries to

find the main streams of interpretation of the revelation, and the way to understand

the great Mystery of the Church in Christ. The third part, „Places of encounter and

communion of men with the revealed”, God establishes the ways of entering in loving

dialogue with God: the communitary prayer (Liturgy) of the Church, in the reading

of the Scriptures and in the concrete Christian love, manifested in charity and mutual

help and philanthropy. 


