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RECENZII

Dumitru St\niloae, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului Sfânt,
traducere de Maria-Cornelia Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2003, 155 pp.

Prezentul volum, publicat la Editura Deisis,
`n 2003, poart\ amprenta traductologic\ a
doamnei Maria-Cornelia Ic\. Lucrarea este
structurat\ pe trei mari segmente: „Rug\ciu-
nea `ntr-o lume secularizat\”, „Calea isihast\”
[i „Sfântul Duh `n teologia [i `n via]a Bise-
ricii Ortodoxe”. De asemenea, numeroasele
subcapitole ce compun volumul de fa]\ sunt
precedate de un „Cuvânt `nainte” semnat de
arhimandritul Gheorghios Kapsanis, egume-
nul M\n\stirii Grigoriu din Sfântul Munte
Athos, [i o „Prefa]\” a cunoscutului teolog
francez Olivier Clément.

}inta central\ a edi]iei de fa]\ este aceea de a restitui publicului

român, pentru prima oar\, câteva din textele p\rintelui Dumitru St\-

niloae care au fost prezentate `n cadrul unor conferin]e ]inute de

p\rintele Teologiei române[ti `n Occident, `n anii ΄70.

„Prefa]a” redactat\ de Olivier Clément creioneaz\ o scurt\ bio-

grafie a marelui nostru teolog. Suntem surprin[i c\ aceast\ prefa]\

este de fapt o contextualizare a mentalului spa]iului românesc, privit

de teologul francez ca o minunat\ r\spântie a culturilor, la contactul

`ntre R\s\ritul [i Apusul european. Nu vom st\rui extrem de mult

asupra acestei biografii impresionante a p\rintelui Dumitru St\-

niloae, tocmai pentru a nu obosi cititorul. Totu[i, nu putem trece cu

vederea m\rturisirea tulbur\toare a lui Olivier Clément, care indic\

`n mod direct aprecierea „celui mai mare teolog al secolului XX”:

„Când `l `ncearc\ vreuna din neputin]ele vârstei `naintate, el se

vindec\, a[ternându-se la lucru; l-am v\zut `n mijlocul intelectualilor

români cu o inteligen]\ ascu]it\, ironic\; l-am v\zut `n mijlocul
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monahilor [i monahiilor care tr\iesc din Filocalia sa; pot s\ con-

firm c\ paginile acestea nu sunt doar ale unui mare intelectual, dar [i

ale unui mare om duhovnicesc”. Prin lumina acestor cuvinte vom

p\trunde `n con]inutul c\r]ii de fa]\, unde vom g\si numeroase ele-

mente de spiritualitate de o mare actualitate.

~n primul capitol, „Rug\ciunea `ntr-o lume secularizat\”, p\rin-

tele St\niloae vorbe[te despre nevoia de rug\ciune [i comuniune,

ce `i leag\ pe oameni, dar constat\ sl\birea credin]ei `ntr-o societate

secularizat\, `nv\]at\ cu lipsa practicii rug\ciunii. Mediul social ac-

tual nu mai ofer\, ca odinioar\, un factor ce `nt\re[te credin]a, ci

pare doar un factor de r\cire, `n toate demersurile ei. Ast\zi omul este

chemat s\-[i caute motiva]ii care s\-i `nt\reasc\ credin]a. Pr. St\-

niloae vede un lucru benefic `n lipsa sus]inerii credin]ei de c\tre

mediul social, `ntrucât omul este chemat prin motiva]ii personale

s\ devin\ un focar pentru `nt\rirea credin]ei [i `nnoirea rug\ciunii

`n mediul s\u social.

Putem s\-L g\sim pe Dumnezeu [i `n lucrurile lumii, prin inter-

mediul c\rora se formeaz\ leg\tura noastr\ cu El [i unde aprofund\m

sensul lucrurilor, descoperind astfel sensul profund al Scripturii [i

al rug\ciunii. ~ns\ descoperirea lui Dumnezeu `n lucrurile lumii

poate fi [i p\guboas\, `ntrucât acestea pot provoca [i unele tulbu-

r\ri. De aceea, P\rin]ii vorbesc adesea despre necesitatea de a ne

elibera de grijile ce eman\ din lucrurile lumii. Prin puterea cur\]itoare

a iubirii, lucrurile lumii devin transparente [i, astfel, nu limit\m

cunoa[terea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, p\rintele

St\niloae reliefeaz\ necesitatea iert\rii reciproce. ~n opinia sa, tre-

buie s\ `nv\]\m s\ iert\m gre[elile celorlal]i fa]\ de noi, pentru c\

starea de vanitate sau de exprimare vanitoas\ a propriul ego nu

ne define[te fiin]a. ~n starea de egalitate cu ceilal]i avem posibi-

litatea de a-i atrage pe cei nevrednici [i de a spori dialogul nostru

cu Dumnezeu.

Pr. St\niloae propune analiza unei problematici cu un con]inut

eminamente soteriologic: „Rug\ciunea mea poate avea un efect sa-

lutar `n planul rela]iilor sociale, `n societatea secularizat\ de ast\zi?”.

Omul de azi se simte mult mai singur, [i de aceea el are nevoie de

Dumnezeu pentru a se salva de singur\tate prin rug\ciune [i, prin

aceasta, de a arunca celorlal]i pun]i mai consistente de salvare. El

noteaz\: „Aproapele constituie cuvântul viu [i de via]\ f\c\tor al
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lui Dumnezeu c\tre noi [i, la rândul meu, eu sunt cuvântul viu [i

de via]\ f\c\tor al lui Dumnezeu c\tre aproapele meu”. De aceea,

important este s\ ne r\spundem nou\ `n[ine, pentru c\ am pier-

dut f\râma de umanitate, din cauza tr\irii `n singur\tate. Vrând s\ ne

familiarizeze cu atmosfera capitolului urm\tor, p\rintele Filocaliei

române[ti spune c\ `n Ortodoxie se practic\ rug\ciunea inimii, prin

care, considerându-ne p\c\to[i, ne gândim [i cerem iertare pentru

gre[elile pe care le-am s\vâr[it fa]\ de fra]ii no[tri.

Capitolul al doilea, „Calea isihast\”, este alc\tuit din cinci subca-

pitole. ~n primul subcapitol, „Ging\[ie [i sfin]enie”, p\rintele St\ni-

loae `ncepe prin a ne prezenta calit\]ile unui sfânt, atent [i prompt

fa]\ de cel\lalt, delicat, pur `n gândire [i `n sentimente, având o

compasiune profund\ fa]\ de toate lucrurile, autorul realizând un

inegalabil portret al sfântului. Modelul acestei ging\[ii este che-

noza lui Hristos, o ging\[ie lipsit\ de brutalitate [i formalism. Datorit\

discern\mântului lor, sfin]ii [tiu cum [i ce anume s\ vorbeasc\ `n

fiecare situa]ie, având acea a[a-numit\ „diploma]ie pastoral\”. Sfân-

tul este mielul nevinovat, urm\tor al Mielului ceresc, totdeauna gata

s\ se jertfeasc\, s\ ia asupra sa durerile celorlal]i, dar [i un zid ne-

clintit pe care te po]i sprijini.

~n al doilea subcapitol, „Rug\ciunea curat\ sau rug\ciunea inimii”,

ne sunt redate câteva informa]ii despre con]inutul rug\ciunii inimii,

con]inut „primit” de la un monah din România. {tim `n ce const\

`nf\ptuirea rug\ciunii inimii, de aceea vom reda câteva obstacole

ce pot s\ opreasc\ mintea, `n voin]a sa de a intra `n inim\: pe de

o parte, vin de la senza]iile organelor senzoriale ale trupului sau

de la diferitele imagini, iar, pe de alt\ parte, de la dificultatea pe

care o `ncearc\ mintea `n a-[i dep\[i ideile ce eman\ din ea `ntr-un

mod natural; cu alte cuvinte, acestea sunt fie senza]ii produse de

p\cat, fie senza]ii care `i dau omului impresia c\ este atras spre o ac-

]iune bun\. Ni se relateaz\, `n finalul subcapitolului, c\ pe treapta cea

mai `naintat\ a rug\ciunii se poate renun]a la cuvintele rug\ciunii lui

Iisus, de vreme ce importan]\ prime[te con]inutul, a[adar aceast\

expresie dincolo de cuvinte.

Al treilea subcapitol, ce poart\ titlul „Sfin]enia, transparen]a lui

Dumnezeu `n con[tiin]a omului”, ne eviden]iaz\ calit\]ile sfin]eniei [i

felul cum trebuie s\ se arate sufletul pentru a primi transparen]a lui

Dumnezeu `n con[tiin]a sa. Prezen]a lui Dumnezeu, transcendent
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[i comunicativ, define[te starea de sfin]enie a omului, iar cu cât este

mai prezent `n noi, cu atât suntem `mpin[i s\ ne dep\[im starea de

p\c\to[enie. Ne punem adesea `ntrebarea cine suntem? Aici ni se

arat\ c\ smerenia [i dorin]a de cur\]ie sunt adev\rata cunoa[tere de

sine. Dumnezeu Se odihne[te `n con[tiin]a noastr\ cur\]it\ [i, pentru

c\ aceast\ stare se dore[te a fi permanent\, omul trebuie s\ fie sta-

tornic [i mereu lucr\tor `n cur\]ie. Aceasta `nseamn\ asem\narea

cu Dumnezeu, c\ci virtu]ile sunt considerate formele umane ale

atributelor lui Dumnezeu.

Penultimul subcapitol, numit „Rug\ciune [i libertate”, arat\ c\

prin rug\ciune ne dobândim libertatea [i ne eliber\m de patimi. ~n

fa]a lui Dumnezeu, noi suntem cu des\vâr[ire liberi, c\ci Persoana

suprem\ nu va fi niciodat\ `n situa]ia s\ domine, pentru a nu fi

dominat\, a[a cum natura `[i domin\ oamenii prin[i `n mrejele ei.

Cel care ne ajut\ s\ ne rug\m cum trebuie este Duhul Sfânt, Cel

Care `nt\re[te duhul omului, Care realizeaz\ rela]ia dintre Dumne-

zeu [i om [i care ne hristomorfizeaz\ conform chipului lui Hristos.

~n ultimul subcapitol, „Nevoia de iertare [i `nnoire `n Biseric\”,

p\rintele Dumitru St\niloae `ncepe prin a spune c\ dac\ dorim

iertare de la Dumnezeu, mai `ntâi trebuie s\ o oferim noi oamenilor

care ne-au f\cut vreun anume r\u. Refuzul iert\rii sau al cererii

iert\rii ne ]ine inima `n `nduplecare. Rug\ciunea se `mbin\ foarte

bine cu iertarea, [i `n actul de rug\ciune f\cut\ de noi pentru al]ii

[i invers afl\m un r\spuns. ~n rug\ciunea noastr\ pentru ceilal]i

este implicat\ iertarea noastr\ fa]\ de ei, iar `n cererea pe care le-o

adres\m de a se ruga pentru noi, aceea de a ne ierta. 

A treia parte a c\r]ii, numit\ „Sfântul Duh `n teologia [i `n via]a

Bisericii Ortodoxe”, este alc\tuit\ din dou\ subcapitole. ~n primul,

„Sfântul Duh `n teologia ortodox\”, ni se prezint\ rolul providen-

]ial al Duhului Sfânt `n rela]ia dintre Dumnezeu [i f\ptura Sa. F\r\

lucrarea Duhului, cuvântul Revela]iei nu ar fi avut caracterul de

cuvânt al lui Dumnezeu. Punctele principale ale acestui subcapitol

sunt dou\: „Sfântul Duh `n Treime”, unde se aprofundeaz\ formula

patriarhului Grigorie Cipriotul, c\ Sfântul Duh purcede din Tat\l [i

str\luce[te din Fiul, dar [i `ndumnezeirea fiin]ei umane, drept scop

al iconomiei mântuirii prin energiile necreate inseparabile de Duhul

Sfânt, teorie dezvoltat\ `n secolul al XIV-lea de Sfântul Grigorie Pa-

lama. Ultima parte a subcapitolului pare a fi cu adev\rat un tratat
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de dogmatic\ cu privire la Persoanele Sfintei Treimi [i la rolul Sfân-

tului Duh, prin care se realizeaz\ des\vâr[irea. A[a cum arat\ autorul,

Cel prin care omul devine sensibil [i receptor `n a-L cunoa[te pe

Dumnezeu, prin credin]a `n Biseric\, este Duhul Sfânt, acest Rug

aprins al c\rui foc este nesfâr[it. 

Al doilea subcapitol, „Sfântul Duh `n via]a Bisericii”, noteaz\ dou\

aspecte centrale: transparen]a Duhului `n Biseric\ (prin Duhul

Sfânt, Biserica este mediul particular al energiilor necreate, este

Revela]ia `ntrupat\ [i activ\ a lui Dumnezeu, trupul tainic al lui

Hristos, este locul `n care puterea lui Dumnezeu este constant expe-

riat\ `n rug\ciune. De asemenea, prin Biseric\, Duhul Sfânt ne inte-

greaz\ Trupului [i Sângelui lui Hristos, ne face corporali [i consan-

guini cu El) [i problema harismaticilor, cu trei paradigme ascetice,

oameni ai rug\ciunii ne`ncetate, iubitori fa]\ de to]i, `nnoitori ai

Bisericii (Sfântul Calinic de la Cernica, stare]ul Ioanichie Moroi [i

mo[ul Gheorghe).

Prezentul volum nu reflect\ numai tr\irea p\rintelui St\niloae,

ci [i puterea modelului personal, care transcende litera [i caut\ duhul.

Maniera de compozi]ie a textului, reflec]ia personal\ asupra speci-

ficului spiritualit\]ii ortodoxe, punctarea principalelor c\i de acce-

dere la sfin]enie [i la tr\irea empiriei pnevmatice, dublate de nece-

sitatea (re)`ntoarcerii ad fontes, pot fi ast\zi un mesaj de actualitate.

Merit\, deci, s\-l cunoa[tem [i s\ ne `mp\rt\[im din el!

Gabriel-Alin PI{TEA

Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, Educa]ia la poporul ales, col. „Episteme”,

vol. 6, Editura Doxologia, Ia[i, 2011, 546 pp.

~ntr-un pasaj deosebit de relevant din Tosephta Berakhot, care

este o compilare suplimentar\ a Legii orale ebraice din perioada `n

care au fost scrise textele Mi[nei, Rabbi Judath afirma: „Binecuvân-

tat fie cel care [...] nu m-a f\cut o persoan\ needucat\, pentru c\

persoanele needucate nu se tem s\ s\vâr[easc\ p\catul”1. 

1 Cf. Tosephta Berakhot, translated into English with a commentary by Eliyahu

Gurevich, Las Vegas, 2010, p. 47.
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Dac\ `n comentariile biblice veterotesta-
mentare occidentale exist\ o literatur\ critic\
menit\ s\ elucideze [i s\ detalieze proble-
matica interferen]elor culturale [i educa]io-
nale la poporul evreu2, `n teologia biblic\
româneasc\ nu s-a scris nici o lucrare de
referin]\ care s\ vorbeasc\ despre complexi-
tatea problematicii educa]ionale a „poporu-
lui ales”. Din acest motiv, ini]iativa diaco-
nului dr. C\t\lin Vatamanu, care a dezb\tut
subiectul `n cadrul unei ample [i profunde
teze doctorale, este salutar\.

Autorul a absolvit, `n 2001, Facultatea de Teologie Ortodox\

„Dumitru St\niloae” din Ia[i, iar `n anii urm\tori a urmat Studiile

aprofundate biblice din cadrul aceleia[i facult\]i. ~n 2005-2007 a

ob]inut o burs\ de cercetare biblic\, studiind la „Martin-Luther-

Universität” Halle-Wittenberg, Germania, iar `n 2007-2009 a urmat

studiile de Master „Istoria evreilor [i ebraistic\”, `n cadrul Univer-

sit\]ii „A.I. Cuza” din Ia[i. 

Cartea pe care o vom prezenta `n cele ce urmeaz\, intitulat\ suges-

tiv „Educa]ia la poporul ales”, este teza de doctorat a autorului,

pentru care a ob]inut titlul de Doctor `n Teologie. Cercetarea pe care

a elaborat-o `n domeniul veterotestamentar este ampl\. Iat\ câteva

dintre publica]iile sale `n reviste de specialitate: The Actuality of Bi-

blical Fundaments for a Religious Education in Family, `n „Journal

of International Scientific Publications: Educational Alternatives”,

2012, vol. 10, part 3, pp. 111-122; Instruirea tân\rului israelit spre a

deveni slujitor al lui Dumnezeu, `n „Studii Teologice”, seria a III-a,

anul III (2007), nr. 4, pp. 155-181; Valori educa]ionale biblice pro-

movate `n familie prin catehez\, `n revista „Teologie [i Via]\”, serie

nou\, anul XXI (2011), nr. 5-8, pp. 95-117. ~n cadrul conferin]elor

na]ionale [i interna]ionale a sus]inut comunic\ri [tiin]ifice, publicate

2 Dintre acestea amintim câteva titluri importante: C. Roth, The Jewish Contri-

bution to Civilisation, 1956, 3. ed., pp. 37–53; H. Miller, Lisa Grant, Alex Pomson

(ed.), International handbook of Jewish education, vol. 5, Springer, pp. 649; J.

Reimer, Succeding at Jewish education: how one synagogue make it work, Phila-

delphia, 1997, pp. XI + 201; Paul A. Flexner, Roberta Louis Goodman, Linda Dale

Bloomberg (ed.), What we know about jewish education, Torah Aura Production,

Los Angeles, 2008, pp. VI + 600. 
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`n volume colective, `n ]ar\ sau str\in\tate, la edituri clasificate de

CNCS. Dintre aceste comunic\ri, cele care se refer\ la cultura [i edu-

ca]ia ebraic\ sunt urm\toarele: Semnifica]ii teologice ale termenilor

ebraici privind actul educa]iei, `n „Text [i discurs religios”, nr. 5,

Editura Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, Ia[i, 2013 (`n curs de

apari]ie); Cultural Influences and Confluences in Cappadocian Edu-

cation, `n „Din comorile teologiei P\rin]ilor Capadocieni”, volum

`ngrijit de Pr. prof. dr. Viorel Sava [i Prof. dr. Nicoleta Melniciuc-

Puic\, Editura Doxologia, Ia[i, 2010, pp. 394-417. 

Din anul 2008 diaconul dr. C\t\lin Vatamanu este redactor coor-

donator al revistelor „Candela Moldovei” [i „Teologie [i Via]\” [i ac-

tualmente lector asociat la catedra de „Studii Biblice”, `n cadrul

Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i.

Spre deosebire de alte subiecte cu caracter general, abordate `n

majoritatea lucr\rilor de doctorat, ideea de a dezbate o tem\ atât de

vast\, dar atât de pu]in deslu[it\ „[tiin]ific” este riscant\. Desigur, pe

ici, pe colo, bibli[tii au c\utat s\ se pronun]e `n cadrul diferitelor lu-

cr\ri `ntocmite mai mult sau mai pu]in dup\ rigorile [tiin]ifice asupra

culturii [i educa]iei evreilor3, `ns\ detaliile semnificative lipsesc. Pe

de o parte, `n majoritatea acestor studii se face sim]it\ lipsa ana-

lizei comparative a lexicului ebraic privind actul educa]ional. Pe de

alt\ parte, majoritatea studiilor abordeaz\ teme referitoare la via]a

social\ [i religioas\ a comunit\]ii evreie[ti, dar dezinteresul pentru

factorul educa]ional a limitat mult abordarea acelui subiect, f\r\ a

`n]elege astfel contextul `n totalitate.

Teza de doctorat, `mp\r]it\ `n [ase capitole, con]ine practic patru

p\r]i: „prima parte este o prezentare a sensurilor teologice ale peda-

gogiei divine, a doua parte prezint\ educa]ia institu]ionalizat\ (`n

familie, `n comunitate [i `n [coal\), a treia parte face referire la scrie-

rile talmudice [i la calitatea acestora de martor istoric al unui proces

3 Facem referire doar la studiile ap\rute `n ]ar\: D.F. Payne, „Educa]ia”, `n J.D.

Douglas (coord.), Dic]ionar biblic, Editura Casa C\r]ii, Oradea, 2008, pp. 368-369;

Eduard Lohse, Mediul Noului Testament, traducere din limba englez\ de Marius

[i Petronela Bitiu[c\, Editura Sapientia, Ia[i, 2010, pp. 203-213; Prof. dr. Petre

Semen, Educa]ia – preocupare constant\ a autorilor biblici, `n vol. „Educa]ie [i

Valori”, Editat de Casa Corpului Didactic Ia[i, Editura „Spiru Haret”, Ia[i, 1997; „A

educa, educa]ie”, `n Dic]ionar biblic, vol. I: A-H, traducere de Constantin Moisa,

Editura Stephanus, Bucure[ti, 1995, pp. 406-407. 
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instructiv-educativ institu]ionalizat, iar cea din urm\ parte este o

abordare modern\ a problematicii educa]iei, concentrat\ pe identi-

ficarea valorilor comune ale educa]iei veterotestamentare [i celei

religioase de ast\zi”4.

O bogat\ literatur\ iudaic\ face referiri la rolul educa]iei evreilor.

Dou\ dintre principalele izvoare ebraice, Mi[na5 [i Pirke Avot6,

ofer\ detalii cu privire la principiile educa]ionale. De exemplu, un text

din Mishna afirm\: „Ben Bag Bag spunea: «~ntoarce [i r\stoarce

Torah `n toate sensurile, pentru c\ totul este `nchis acolo; doar ea `]i

va d\rui adev\rata [tiin]\. ~mb\trâne[te `n acest studiu [i nu-l l\sa

niciodat\; nu vei putea face nimic mai bun»”7. Pornind de la aceste

surse, mul]i bibli[ti au lansat diverse teorii care sunt analizate `n par-

tea incipient\ a tezei8. Meritul autorului este acela de a avea curajul

s\ duc\ mai departe munca asidu\ a exege]ilor renumi]i: G. von Rad,

Sergio Donadoni, H.I. Marrou [i Ernst-Joachim Waschke. Dup\ o

cercetare am\nun]it\ a surselor bibliografice, autorul ofer\ o in-

cursiune `n principalele culturi din Orientul Antic Apropiat. Rapor-

tarea este justificat\, pentru c\, „din punct de vedere instructiv-

educa]ional, Israelul nu s-a remarcat printr-un sistem la fel de bine

organizat precum cel din Egipt sau din Mesopotamia. Instabili-

tatea politic\, deseori chiar [i cea religioas\, fenomenul migra]iei

[i, de ce nu, caren]ele structurilor administrativ-economice nu au per-

mis fundamentarea unui sistem institu]ionalizat de [coli”9.

Pentru c\ Egiptul a r\mas un spa]iu cultural de na[tere a multor

[tiin]e, autorul arat\ c\ „`n scrierile egiptene, cunoa[terea era sino-

nim\ cu `nv\]\tura, cultura”10. Din punct de vedere al importan]ei

4 Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, Educa]ia la poporul ales, `n col. „Episteme”, vol. 6,

Editura Doxologia, Ia[i, 2011, p. 20.
5 The Mishnah, translated by Herbert Danby, Oxford University Press, 1933,

p. 844.
6 Sayings of the Fathers. Pirke Avot, commentary by Rabbi Joseph H. Hertz,

Barham House Inc, 1945, p. 144.
7 Pentru o list\ complet\ a siglelor [i pentru o informare obiectiv\ asupra

surselor la care se raporteaz\, a se vedea lucr\rile specializate, mai ales H.L.

Strack, G. Stemberger, Introduction au Talmud et au Midrash, Cerf, Paris, 1986,

p. 472. Aici este citat tratatul Abôth, 5, 22.
8 Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, op. cit., pp. 25-30. 
9 Ibidem, p. 31.
10 Ibidem, p. 36.
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educa]iei de la Curtea faraonului, nu putem afirma c\ exist\ o peri-

oad\ de decaden]\: „Educa]ia de la Curte a p\strat aceea[i `nsem-

n\tate social\ precum `n Regatul Vechi, de Mijloc sau Nou. Nu tre-

buie s\ g\sim surprinz\tor când un prin] se nume[te «elev al regelui,

a c\rui `nv\]\tur\ o p\streaz\»”11.

Structura social\ a Egiptului Antic a mai fost studiat\ `n literatura

de specialitate, existând deja de ceva timp o lucrare de referin]\ de-

dicat\ culturii [i societ\]ii egiptene12. Spre deosebire de lucrarea

colectivului de autori specializa]i `n studierea Egiptului, trebuie s\

men]ion\m faptul c\ studiul p\rintelui C\t\lin Vatamanu este mult

mai aprofundat pe problematica instruirii [i educa]iei egiptene. Acesta

aduce `n prim-plan cititorului recente descoperiri arheologice, noi

aspecte despre vârsta [colarului egiptean13, provenien]a [i perspec-

tiva social\14, imaginea [colarului15, [col\ri]ele egiptene16 [i, nu `n

ultimul rând, instruirea adul]ilor17. Concluzia este de ordin teologic:

„Scrisul [i cititul `ncep s\ prezinte `n timpul Regatului de Mijloc un

interes deosebit [i pentru via]a viitoare. Scrisorile c\tre mor]i, scrise

`ntr-un limbaj casnic pe papirus, pânz\ sau lut ars, aveau rolul de

a `ntre]ine un dialog `ntre mort [i cei vii. Aceast\ nou\ perspectiv\ a

educa]iei o g\sim la egipteni prin prisma judec\]ii de dup\ moarte”18.

Desigur c\ aspecte ale educa]iei egiptene [i sumero-babiloniene

se reg\sesc [i `n Scriptura ebraic\. Una dintre numeroasele aggadot

se refer\ la o chestiune interesant\ cu privire la polemica generat\

de religia politeist\ a Egiptului [i monoteismul iudaic. Când Moise

[i Aaron au mers la Faraon pentru a-i cere, `n numele Domnului,

s\-l lase pe Israel s\ plece, Faraon le-a r\spuns: „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!” (Ie[. 5, 2). O

amplificare a textului biblic, din aceste aggadot, imagineaz\ aici

11 Ibidem, pp. 43-44.
12 Ne referim la lucrarea coordonat\ de Sergio Donadoni, Omul egiptean, tradu-

cere de Emanuela Stoleriu, Editura Polirom, Ia[i, 2001, 304 pp.
13 Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, op. cit., pp. 64-68.
14 Ibidem, pp. 68-69.
15 Ibidem, pp. 69-70.
16 Ibidem, pp. 70-73.
17 Ibidem, pp. 73-80.
18 Ibidem, pp. 117-118.
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un dialog `ntre Moise [i Faraon. Acesta din urm\, care nu-i poate

cunoa[te pe to]i zeii popoarelor, merge `n imensa lui bibliotec\,

pentru a se informa cu privire la misteriosul nume YHWH. Dup\

ce a trecut `n revist\ pe „zeii Moabului, zeii lui Amon [i zeii Sido-

nului”, revine pentru a vesti lui Moise [i Aaron: „Am c\utat `n arhi-

vele mele [i nu L-am g\sit”. R\spunsul atrage ironia lui Moise: „Se

caut\ oare printre cei mor]i urma celor vii?”19.

Dup\ ce sunt analizate principiile educa]ionale la mesopota-

mieni20, p\rintele C\t\lin Vatamanu prezint\ delimit\rile lingvistice

cu privire la actul educa]ional `n vocabularul ebraic. Importan]a unei

astfel de analize am\nun]ite pleac\ de la principiul conform c\ruia

„sensurile moderne ale traducerilor acestor verbe sunt mult mai

laicizate decât originalul lor ebraic, care este mai teologic [i care

arat\ rela]ia strâns\ ce exist\ `ntre om [i Dumnezeu. Caracterul re-

velat al cuvintelor lui Dumnezeu a fost pentru poporul ales garan]ia

autenticit\]ii mesajului sfânt, care impunea respect – p\strarea lui

neschimbabil\ [i transmiterea nealterat\ a Torei – [i respectarea

lui – punerea lui `n practica faptelor bune”21. Pentru aceast\ delimi-

tare strict\ a cuvintelor [i sensurilor pe care le cap\t\ acestea atunci

când se refer\ la termenul „educa]ie”, `n studiul termenilor ebraici

au fost folosite mai multe dic]ionare, ceea ce arat\ c\ autorul a

respectat toate rigorile [tiin]ifice `n elaborarea tezei doctorale. 

Este l\udabil\ munca autorului de a efectua traducerea textelor

revelate plecând de la textul ebraic. Respectând criteriile hermeneu-

tice biblice, dar mai ales principiul de a `ncepe orice interpretare

a unui text biblic de la analiza terminologic\, p\rintele Vatamanu

reliefeaz\ aspectele de pedagogie teologic\ veterotestamentar\.

Astfel, capitolul referitor la pedagogia divin\ abund\ de texte ebraice,

interpretate filologic, istoric [i teologic, `ntotdeauna dup\ comen-

tariul gramatical urmând contextul istoric, abordarea hermeneutic\

finalizându-se cu teologia textului. Avem a[adar toate motivele de

a considera munca sa [tiin]ific\ un veritabil ghid hermeneutic al

temei, elaborat la nivel academic.

19 Exod Rabba 5, 14. A se vedea pe aceast\ tem\ [i: Charles F. Horne, The

Sacred Books and Early Literature of the East, Parke, Austin and Lipscomb Inc,

New York – London, 1917, pp. 430. 
20 Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, op. cit., pp. 118-139.
21 Ibidem, pp. 140-141.
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Cercetarea am\nun]it\ a cadrului institu]ionalizat al educa]iei

vechi-israelite este de cele mai multe ori pus\ `n dificultate de lipsa

caracterului ei sistematic. Exist\ foarte pu]ine detalii cu privire la

[colarizare; cuvântul „[coal\” apare doar o dat\ `n Noul Testament

(Fapte 19, 9), [i atunci face referire la o sal\ de prelegeri care a fost

`nchiriat\ de Apostolul Pavel. 

Fundamentarea educa]iei la poporul ales se sprijin\, `n mod

special, pe „realit\]ile nemijlocite ale societ\]ii iudaice, ca timp [i

spa]iu ale prezen]ei Sfin]eniei lui Dumnezeu”22. Tocmai de aceea, „na[-

terea omului era dar al lui Dumnezeu pentru f\ptura Sa. Copilul

venea pe lume ca «trimis» de la Dumnezeu, «mo[tenire» a Sa, din dra-

goste [i grij\ pentru familie”23. ~n perioada cea mai veche, singurul

loc de `nv\]are era acas\, iar p\rin]ii erau `nv\]\torii; [colarizarea `n

familie a continuat s\ joace un rol important `n toat\ perioada bi-

blic\. Pe m\sur\ ce s-a dezvoltat sinagoga, aceasta a devenit locul de

`nv\]are. Dorin]a [i dragostea pentru copii cuprinde `ntreg Vechiul

Testament. Accentul deosebit care se punea pe educarea [i normele

de cre[tere ale copiilor are [i ra]iuni practice: „Pentru societatea isra-

elit\, copilul reprezenta o viitoare putere de lucru, garan]ia perpe-

tu\rii neamului, a respect\rii [i transmiterii pe mai departe a legilor

divine [i a domin\rii p\mântului primit de la Dumnezeu. El nu are

drepturi deosebite [i nici nu este considerat pe picior de egalitate

cu un adult. De aceea, principiile educ\rii lui erau formulate pre-

ponderent negativ: el trebuie s\ se team\ de YHWH [i s\ aib\

`ncredere `n El. Idealul copilului israelit era, astfel, cel al robului

tem\tor de Dumnezeu, `nc\ din tinere]ile sale...”24.

Sfera educa]iei era restrâns\. De obicei b\ie]ii primeau `nv\]\turi

morale de la mama lor, iar de la tat\l lor `nv\]au o meserie: „Indis-

cutabil, pentru un copil procesul instructiv-educa]ional `ncepea `n

cadrul familiei. Ca oricând `n istoria societ\]ii umane, p\rin]ii au res-

ponsabilitatea asigur\rii securit\]ii copilului, prin `mplinirea condi-

]iilor fundamentale de via]\, biologic\, moral\ sau religioas\. ~n mod

deosebit, `n vechiul Israel, membrii familiei erau datori s\ transmit\

adev\rul revelat urma[ilor, `ntrucât Dumnezeu-YHWH a dat spre

22 Ibidem, p. 226.
23 Ibidem, p. 237.
24 Ibidem, pp. 251-252.
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`mplinire [i p\strare legile Sale, ca semn al unui leg\mânt ve[nic”25.

A[adar, `nc\ din vremurile cele mai vechi, via]a de toate zilele, cre-

zul [i practicile religioase erau inseparabile. Func]ia educa]iei la evrei,

`n general, era s\ `l fac\ pe evreu sfânt [i s\ `l separe de str\ini, s\-l

ajute s\ pun\ `n practic\ religia lui. ~ns\, pe plan familial, succesul

sau insuccesul fiului depindea `n mare parte de atitudinea tat\lui: „Cu

siguran]\, meseria tat\lui juca un rol dominant, chiar dac\ acesta

era un simplu lucr\tor al p\mântului, un me[te[ugar, un scrib sau un

preot. Copiii trebuiau «s\ calce» pe urmele tat\lui lor [i asta `nsemna,

`n primul rând, `nv\]area, practicarea [i transmiterea mai departe a

meseriei p\rintelui. De[i pentru societatea israelit\ antic\ instru-

irea fiului la locul de munc\ al tat\lui era o normalitate, texte con-

cludente `n acest sens aproape c\ lipsesc. ~ns\, a[a precum mama

`[i `nv\]a fiica treburile gospod\re[ti [i activit\]i casnice cotidiene, fiul

era instruit de tat\l s\u `n arta me[te[ug\ritului, a cultiv\rii p\mântu-

lui sau a cre[terii de animale, a scrisului sau a serviciului cultic”26.

Totu[i, educa]ia pe care o primea copilul `n cadrul familiei era

finalizat\, fie c\ se referea la aptitudini, la `nsu[irea de cuno[tin]e

teoretice sau practice, `n afara spa]iului casnic, prin practici de cult

public, care contribuiau la formarea spiritual\ a israelitului tem\tor

de Dumnezeu. Dac\ revela]ia prin cuvânt a lui Dumnezeu clarific\

totul, aceasta trebuie s\ ofere [i cheia oric\rei situa]ii de via]\, fie

c\ aceasta este din via]a colectiv\ a poporului sau din cea parti-

cular\, personal\. Dac\ formarea practic\ trebuia s\ fie garantat\

copilului de propria familie, formarea religioas\ era datoria `nv\-

]a]ilor de la sinagog\. 

Factorii educa]ionali iudaici pot fi `ncadra]i `n sistemul tripartit

propus de Abraham Geiger27: Erklärung (explicare), Erweiterung

(dezvoltare), Ermahnung (`ndemn). Vedem cu u[urin]\ cum pot

deveni ele, pentru cercet\torul modern, o min\ de informa]ii despre

vechile concep]ii religioase iudaice. Pentru a oferi un exemplu `n acest

sens, red\m un pasaj dintr-un midra[ care comenteaz\ un verset

din Cartea profetului Isaia: „«Spunând despre `mbinare: este bun\»

(Isaia 41, 7): este vorba despre popoarele lumii care spun: «Mai bine

25 Ibidem, p. 253.
26 Ibidem, p. 263.
27 A se vedea dezvoltarea acestor idei `n lucrarea lui Abraham Geiger, Iudaism

and islam, 1898, 2. ed., p. 170. 
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este a te alipi Dumnezeului lui Avraam decât idolatriei lui Nemrod»”28.

Este, a[adar, consemnat\ aici regula fundamental\ pe care o pro-

pune Torah fiec\rui israelit: singurul Dumnezeu este YHWH, iar

evreii trebuie s\ `nve]e s\-I fie fideli necondi]ionat. De aceea p\-

rintele C\t\lin Vatamanu conchide: „Educa]ia `n familie este consi-

derat\ `n Deut. 11, 19 o dovad\ a respect\rii voii lui Jahwe [i

tocmai de aceea ea trebuie s\ fie dat\ `n mod repetat [i `n orice

`mprejurare: «S\ `nv\]a]i pe copiii vo[tri `n ele, vorbind despre ele

când ve]i fi `n cas\, când ve]i merge pe drum, când v\ ve]i culca

[i când v\ ve]i scula»”29.

Ultimul aspect important din teza doctoral\ pe care dorim s\ `l evi-

den]iem este cel referitor la valen]ele educa]iei Vechiului Testament.

~n acest capitol se face o paralel\ `ntre educa]ia Vechiului Testa-

ment [i educa]ia contemporan\. Dezbaterea este provocatoare. Dac\

specific educa]iei israelite este faptul c\ ea con]ine cuvintele trans-

mise de YHWH prin intermediul profe]ilor, educa]ia modern\ este

bazat\ `n mare parte pe principiile tradi]ionale. Problema actual\

este, dup\ cum argumenteaz\ autorul, cea a neg\rii mo[tenirii ere-

ditare. Garan]ia unei educa]ii eficiente este bazat\ pe garan]ia perpe-

tu\rii legii divine prin intermediul familiei, al Bisericii [i al institu-

]iilor [colare. De aceea, citându-l pe Blaise Pascal, p\rintele C\t\lin

Vatamanu scrie: „Noi nu ne situ\m niciodat\ `n prezent. Anticip\m

viitorul ca prea lent `n actualizarea lui, ca [i cum am vrea s\-i gr\-

bim cursa; sau ne amintim trecutul pentru a-l opri; suntem atât de

nes\bui]i, `ncât r\t\cim prin timpuri care nu sunt ale noastre [i nu ne

gândim la ceea ce ne apar]ine [i suntem atât de de[er]i, `ncât gân-

dim la cele ce nu mai sunt [i alerg\m f\r\ s\ mai reflect\m decât la

ceea ce exist\. Adev\rul e c\ prezentul, de obicei, ne r\ne[te. ~l as-

cundem din fa]a ochilor no[tri pentru c\ ne `ndurereaz\; dac\, `n

schimb, pentru noi e pl\cut, `i deplângem fuga. ~ncerc\m s\-l sus-

]inem prin intermediul viitorului [i ne `ngrijim de orânduirea lucru-

rilor ce nu sunt `n puterea noastr\, pentru un timp la care nu suntem

28 Genesis Rabbah, 44, 7. Detalii despre aceast\ scriere midra[ic\ la Daniel

Sperber, Genesis Rabbah, `n R.J. Zwi Werbzlowsky, Geoffrey Wigoder (coord.),

The Oxford dictionary of the Jewish religion, Oxford University Press, New York/

Oxford, 1997, p. 284. 
29 Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, op. cit., pp. 285-286.
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siguri c\ vom ajunge. Fiecare s\-[i analizeze gândurile proprii: le

va g\si mereu pline de trecut [i de viitor. Prezentul nu este nicio-

dat\ scopul nostru: trecutul [i prezentul sunt mijloace [i numai viito-

rul e scopul nostru. ~n felul acesta, nu tr\im niciodat\, ci sper\m

s\ tr\im; tinzând mereu spre fericire, e inevitabil s\ nu ajungem

niciodat\ la ea”30.

Meritul deosebit al lucr\rii este acela c\ se adreseaz\ cu prec\-

dere cititorilor specializa]i [i bibli[tilor, oferindu-le o sumedenie de

informa]ii argumentate cu ajutorul unei bibliografii ample. Textele,

fie c\ sunt ebraice sau grece[ti, sunt traduse – a[a cum am mai spus –

de autor; dovada c\ traducerea este exact\ o reprezint\ nume-

roasele referin]e din textul tradus `n care se face ad locum analiza

gramatical\. Este un aspect din ce `n ce mai pu]in `ntâlnit `n lu-

cr\rile de specialitate din teologia româneasc\. 

Cu mai bine de un secol `n urm\, prin]ul Berhnard von Bülow

afirma despre Carol I al României: „Regele Carol a fost unul dintre

cei mai buni oameni [i unul dintre cei mai `n]elep]i monarhi din

câ]i am `ntâlnit – iar `n via]a mea am avut de-a face cu mul]i prin-

cipi”. Cred c\ este pe deplin justificat\ aplicarea unei asemenea afir-

ma]ii [i p\rintelui C\t\lin Vatamanu, luând `n calcul acribia [tiin]ific\

de care a dat dovad\ autorul acestei teze excep]ionale de doctorat.

Cred c\ este una dintre cele mai reu[ite lucr\ri din teologia biblic\

ortodox\ româneasc\, ce poate sta, f\r\ t\gad\, al\turi de multe alte

lucr\ri academice valoroase. 

Elaborat\ `n urma cercet\rii ample a textului biblic revelat, pu-

nând accent pe tradi]ia patristic\ a Bisericii, pe realit\]ile religioase

ale societ\]ii contemporane, dar [i pe rezultatele [colilor biblice de

renume, `n special cele germane, noutatea editorial\ a Editurii „Do-

xologia” ne aduce mai aproape de contextul societ\]ii iudaice, `n

care profe]ii Vechiului Testament au vorbit despre ~ntruparea Cuvân-

tului. De aceea, recomand aceast\ lucrare tuturor acelora care vor

s\ afle informa]ii pre]ioase despre istoria educa]iei la poporul ales.

 

Claudiu-Ioan COMAN

30 Ibidem, pp. 475-476.
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Vladimir Peterc\, Calea spre oameni, Editura Sapientia, Ia[i, 2011,
860 pp.

~ntr-un volum de eseuri cu privire la des-

tinul istoric al Bisericii, intitulat sugestiv: O

istorie teologic\ a Bisericii. Itinerar. Forme.

Modele31, Ghislain Lafont, monah benedictin

[i fost profesor la Ateneul Sant’Anselmo [i

la Universitatea Gregorian\ din Roma, afirma

c\, înc\ de la începuturile sale, Cre[tinismul a

fost o cale deschis\ de ~ntruparea lui Hristos.

Aceasta este [i ideea pe care o sugereaz\

Monseniorul Vladimir Peterc\, în ampla lu-

crare intitulat\ sugestiv: „Calea spre oameni”32.

P\rintele Vladimir Peterc\, fost profesor titular de [tiin]e biblice

[i rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza” din

Bucure[ti, pân\ în 2006, anul în care s-a pensionat, devenind pro-

fesor emerit, are o activitate academic\ de excep]ie. N\scut în 1944,

în Te]cani, jude]ul Neam], este licen]iat în [tiin]e biblice la renumitul

Institut Pontifical Biblic „Urbaniana” din Roma. ~n 1977 [i-a defini-

tivat activitatea academic\ cu sus]inerea tezei doctorale intitulat\:

„Imaginea lui Solomon în Biblia Ebraic\ [i Greac\ – o contribu]ie la

studiul Midra[ului”. ~n aceea[i perioad\, timp de dou\ semestre, a

efectuat cursuri de perfec]ionare la Universitatea Ebraic\ din Ieru-

salim, num\rându-se printre primii teologi selecta]i la schimbul de

studen]i între Statul Vatican [i Israel. Revenind în ]ar\, p\rintele Vla-

dimir Peterc\ a parcurs întreaga ierarhie universitar\ la Institutul

Teologic Romano-Catolic din Ia[i, unde a predat, începând cu 1981,

cursuri de teologie biblic\, exegez\, dogmatic\ [i limbi biblice. ~ntre

1985 [i 1986 a fost profesor invitat la Westfälische Wilhelmus –

Universität Münster, iar în 1988-1989, la Ludwig-Maximilianus-Uni-

versität München (Germania). Pe lâng\ ampla activitate academic\,

Monseniorul Vladimir Peterc\ a fost o prezen]\ consecvent\ în re-

viste de cultur\, radio [i televiziune, unde a conferen]iat pe teme

31 Ghislain Lafont, O istorie teologic\ a Bisericii. Itinerar. Forme. Modele, tra-

ducere Maria Cornelia-Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 492.
32 Vladimir Peterc\, Calea spre oameni, Editura Sapientia, Ia[i, 2011.
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biblice. ~n urma emisiunilor radiofonice, a v\zut lumina tiparului

volumul Itinerar tainic33, în care autorul analizeaz\ o varietate de

teme actuale referitoare la credin]\, l\sând spa]iu extinderii acestora

prin reflec]iile personale ale cititorilor.

Dintre lucr\rile cu tematic\ biblic\ pe care le-a publicat, le amin-

tim pe cele mai importante: Wege zum Bibelstudium34, lucrare ce con-

]ine cursul de exegez\ midra[ic\ pe care Monseniorul Vladimir Pe-

terc\ l-a ]inut în 1985-1986 [i, respectiv, 1988-1989, în calitate de

profesor invitat la universit\]ile din Germania men]ionate mai sus.

O alt\ lucrare deosebit de important\ este Mesianismul în Biblie35,

un amplu comentariu asupra principalelor texte mesianice biblice,

prin care se dore[te elucidarea pasajelor dificile vetero- [i neotes-

tamentare referitoare la Persoana [i activitatea lui Iisus Hristos. ~n

fine, ultimul, dar nu cel din urm\ studiu care merit\ eviden]iat aici

este: Regele Solomon în Biblia ebraic\ [i cea greceasc\36, lucrare

descris\ de profesoara Francesca B\lt\ceanu ca „un loc de întâl-

nire pentru persoane cu preocup\ri [i orient\ri diferite din punct

de vedere filologic, istoric sau/[i religios”37.

Calea spre oameni nu are ca obiectiv prezentarea unei teme

unitare, care s\ fie bazat\ pe o introducere, o dezvoltare a tematicii

respective, apoi, în încheiere, o concluzie. Dimpotriv\. Tematica va-

riat\ este cuprins\ în trei p\r]i, care au ca numitori comuni trei ter-

meni uzuali, care sunt indispensabili vie]ii ecleziastice: Biblie, Teo-

logie [i Filosofie. De[i, la prima vedere, lucrarea nu pare a fi o

noutate absolut\ în peisajul interconfesional românesc, totu[i, în

prima parte, care este dedicat\ elucid\rii unor întreb\ri din Scriptur\,

noutatea este dat\ de acribia [tiin]ific\ a autorului. Chiar dac\ acestei

lucr\ri i-au precedat dou\ volume cu o tematic\ asem\n\toare38

33 Idem, Itinerar tainic, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucure[ti, 1997,

p. 272.
34 Idem, Wege zum Bibelstudium, Editura Sapientia, Ia[i, 2001, p. 238.
35 Idem, Mesianismul în Biblie, Editura Polirom, Ia[i, 2003, 288 pp.
36 Idem, Regele Solomon în Biblia ebraic\ [i cea greceasc\, Editura Polirom, Ia[i,

1999, 240 pp.
37 Ibidem, p. 5.
38 Ne referim, în special, la lucr\rile lui Ariel Álvares Valdés, Ce [tim despre

Biblie?, 10 vol., Editura Sapientia, Ia[i, 2006, [i la lucrarea Cardinalului Gian-

franco Ravasi, ~ntreb\ri privitoare la credin]\. 150 de r\spunsuri la întreb\rile
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din punct de vedere [tiin]ific, Monseniorul Vladimir Peterc\ urm\-

re[te, ghidat de o ampl\ bibliografie în domeniu, s\ r\spund\ la cele

mai provocatoare întreb\ri biblice. Munca nu este deloc u[oar\, iar

bibliografia în domeniu, de[i elucideaz\ anumite puncte miste-

rioase, nu o simplific\ substan]ial. Dimpotriv\. Pentru un r\spuns

comprehensibil [i obiectiv la astfel de probleme, aici intervine

munca exegetului, a biblistului, a celui obi[nuit cu sistematizarea

informa]iilor. Rafinatul scriitor britanic din secolul al XIX-lea, Oscar

Wilde, maestru al replicii sclipitoare, surprinde prin afirma]ia potri-

vit c\reia „oricine poate da r\spunsuri, dar pentru a pune cu adev\rat

întreb\ri e nevoie de un geniu”. Cu aproape un secol [i jum\tate

înainte, moralistul francez, ducele de Lévis, în culegerea sa de Ma-

xime, precepte [i reflec]ii, afirmase: „Mintea unui om se cânt\re[te

mai lesne dup\ întreb\rile sale, decât dup\ r\spunsuri”39, iar dac\

un teolog de referin]\ ca Monseniorul Vladimir Peterc\ reu[e[te s\

îmbine aceste dou\ principii elementare, atunci, cu siguran]\, din

„împletirea” aspectelor dilematice cu cercetarea am\nun]it\ a Scrip-

turii rezult\ un pas înainte în domeniul exegetic. Textele din prima

parte sunt, de fapt, prelegeri sus]inute la universit\]i prestigioase din

]ar\ [i din str\in\tate, dar [i studii publicate în revistele de speciali-

tate. ~n multe p\r]i, erudi]ia autorului este decisiv\ pentru percep]ia

obiectiv\ a dilemelor de sorginte biblic\. 

~n urm\ cu ceva timp, cei de la Editura Hasefer publicau Cartea

Rut40, lucrare care, de[i prezint\ [i varianta de text ebraic, totu[i nu

con]ine un aparat critic satisf\c\tor [i, mai ales, o introducere ampl\,

care s\ elucideze problematica prezen]ei lui Rut în Aggadah sau

s\ ofere o posibil\ datare, pentru a o face mai accesibil\ cititorilor

interesa]i. De[i editarea unei astfel de lucr\ri a generat – a[a cum

era [i firesc – o laudatio din partea comunit\]ii evreie[ti41, totu[i,

pentru a face accesibil\ pe deplin teologia acestei c\r]i cititorului

român neavizat, pasul decisiv este f\cut de conferin]a sus]inut\ de

38 cel care cred [i ale celor care nu cred, traducere de Anamaria Geb\il\ [i Bog-

dan Chioreanu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2010, 374 pp.
39 Cf. Gianfranco Ravasi, op. cit., p. 9.
40 Meghilat Ruth, traducere [i comentarii Baruch Tercatin [i Menachem Ha-

cohen, Editura Hasefer, Bucure[ti, 2006.
41 „Realitatea evreiasc\”, nr. 296-297 (1096-1097), 6 mai-5 iunie 2008, p. 5.

celor
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Monseniorul Vladimir Peterc\ la Cluj-Napoca, cu titlul: „«Cartea lui

Rut» – între cronologie [i motiva]ii teologice”42. 

Un alt aspect deosebit de important, care se clarific\ în prima

parte, este acela care traseaz\ diferen]ele între mit [i realitate în ceea

ce prive[te via]a autentic\ a lui Iisus Hristos. Articolul are un titlu

scurt, dar cuprinz\tor: „Drumul de la realitate la mit”43. Desigur, la nivel

exegetic, aceasta nu este o lucrare de pionierat. Exist\ o literatur\

vast\ [i în acest domeniu44, îns\, din nou, p\rintele Peterc\ reali-

zeaz\, pe baza m\rturiilor Evangheliilor [i a surselor primare, un nou

pas exegetic, concluzia la care ajunge fiind în deplin\ concordan]\

cu Albert Schweitzer: „Oamenii care nu au nici o preg\tire pentru

aceasta [i a c\ror ignoran]\ este de-a dreptul criminal\ fa]\ de tot ce

înseamn\ [tiin]\ teologic\ se simt aproape obliga]i s\ scrie «via]a

lui Isus», pentru ca s\ ajung\ din capul locului la o descriere ne-

istoric\ [i plin\ de tot felul de inexactit\]i, crezând c\ în acest fel

î[i expun viziunea religioas\ asupra lumii”45.

 ~n teologia Monseniorului Vladimir Peterc\, pe bun\ dreptate,

Duhul Sfânt este prezentat ca „Duh al unit\]ii”46. De[i subiectul este

vast [i a generat în teologia academic\ dezbateri intense47, din pers-

pectiv\ biblic\ exist\ mai multe întreb\ri care au nevoie de r\spuns.

Dintre acestea, cele mai stringente se refer\ la starea de facto în

ceea ce prive[te analizarea din perspectiva Conciliului II Vatican a

42 Cf. Vladimir Peterc\, Calea spre oameni, Editura Sapientia, Ia[i, 2011, pp. 27-39.
43 Ibidem, pp. 143-160.
44 Ne referim, mai ales, la urm\toarele titluri accesibile publicului românesc:

Joseph Ratzinger, Benedict al XVI-lea, Isus din Nazaret, vol. I, traducere de Ale-

xandru Mih\ilescu, Editura RAO, Bucure[ti, 2010, 352 pp.; Idem, Isus din Nazaret.

De la intrarea în Ierusalim la ~nviere, vol. II., traducere din limba german\ de:

Cristian Langa, Cristina Palici [i Mihai P\tra[cu, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-

L\pu[, 2012, 303 pp.; Jacques Schlosser, Iisus din Nazaret, traducere [i note de

dr. Elena Zamfirescu, Editura Corint, Bucure[ti, 2003, 316 pp., [i René Laurentin,

Via]a autentic\ a lui Isus Cristos, traducere din limba francez\ de pr. dr. Ștefan

Lupu [i Agnes Davidovici, Editura Sapientia, Ia[i, 2012, 546 pp.
45 Vladimir Peterc\, op. cit., p. 160.
46 Ibidem, pp. 161-170.
47 ~n special este vorba despre teologul ale c\rui idei teologice au suscitat un

interes deosebit în preajma Conciliului II Vatican, Yves Congar. Una din lucr\rile

sale de referin]\ este: Theology of the Holy Spirit, Elisabeth Teresa Groppe, New

York, 2004, 270 pp.
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colabor\rii bibli[tilor, în a[a m\sur\ încât Scriptura s\ devin\ funda-

mentul unit\]ii cre[tinilor de pretutindeni. Luând ca fundament

Ps. 46, 11: „Opri]i-v\! Cunoa[te]i c\ eu sunt Dumnezeu; preaîn\l]at

peste neamuri, preaîn\l]at pe p\mânt”, Monseniorul Vladimir Pe-

terc\ arat\ c\ ideea psalmului este centrul cunoscutului imn al lui

Martin Luther: „Ein feste Burg ist unser Gott” („O cetate puternic\

este Dumnezeul nostru”). ~ntr-adev\r, de[i „intervin greut\]i în

drumul nostru spre Isus Cristos […] eu cred c\ a sosit timpul s\

ne d\m, în sfâr[it, mâna, în semn de dragoste cre[tin\ [i pre]uire

reciproc\”48.

Dac\ în ceea ce prive[te pascalia ortodox\ [i cea romano-cato-

lic\ exist\ momentan diferen]e majore, merit\ s\ facem referire [i la

un alt studiu din prima parte a acestui volum, care reia problema-

tica dezvolt\rii celor dou\ moduri de a celebra Pa[tele: cel evreu

[i cel cre[tin. {i din aceast\ perspectiv\ sunt mai mul]i exege]i care

„au deschis drumul” cercet\rii49. Sunt cunoscute mai multe trepte „de

dezvoltare” a Pa[telui în mediul iudaic, care au f\cut ca aceast\

s\rb\toare s\ fie cunoscut\ [i perceput\ ca „o s\rb\toare a elibe-

r\rii, a luminii, a reînnoirii, a bucuriei [i speran]ei întregului popor,

c\ci aceast\ s\rb\toare trebuia s\ aminteasc\ genera]iilor viitoare

mila, puterea [i îndurarea Domnului peste veacuri: «Este noaptea

pe care to]i fiii lui Israel se cuvine s-o petreac\ în veghe pentru

Domnul, din neam în neam» Exod 12, 42”50. Dac\ Pa[tele evreilor era

practic rememorarea faptelor minunate pe care Domnul le s\vâr[ise

pentru poporul lui Israel de-a lungul istoriei, Pa[tele cre[tin „este cel

mai solemn [i mai tainic moment, adic\ patima [i moartea, ~nvierea

[i ~n\l]area Domnului aveau s\ împlineasc\ în mod fericit a[tept\rile

patriarhilor [i ale judec\torilor, ale regilor [i profe]ilor, ale preo]ilor [i

ale celorlalte persoane sfinte, care de-a lungul Vechiului Testament au

a[teptat cu n\dejde în Domnul mântuirea, asemenea b\trânului

48 Vladimir Peterc\, op. cit., p. 162.
49 Amintim doar urm\toarele titluri: Rudolf Pesch, Das Markusevangelium.

Zweiter Teil, „Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament”, vol. II/

2, Freiburg-Basel-Wienn, 1977, [i John P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the

Historical Jesus I: The Roots of the Problem and the Person, Doubleday, New

York, 1991. 
50 Vladimir Peterc\, op. cit., p. 362.
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Simeon [i profetesei Ana, care L-au v\zut cu ochii lor, «luându-L în

bra]e [i binecuvântându-L pe Dumnezeu!» Lc. 2, 28”51.

Punerea în balan]\ a acestor dou\ perspective este important\,

pentru c\ lanseaz\ o nou\ etap\ în studiul biblic, aceea a dialo-

gului între cele dou\ mari religii, Iudaism [i Cre[tinism. ~n aceast\

direc]ie s-a orientat [i Comisia Biblic\ Pontifical\, odat\ cu publi-

carea documentului „Il Popolo Ebraico e le sue Sacre Scriiture nella

Bibbia cristiana”52.

Partea a doua a acestui volum, care cuprinde 28 de studii [i co-

munic\ri, se axeaz\ – a[a cum sugereaz\ titlul – pe aspectele care ]in

de „teologie”. O remarc\ trebuie f\cut\ în acest sens. Materialul

pe care îl propune cititorului Monseniorul Vladimir Peterc\ este,

din punct de vedere calitativ, excep]ional. Sesiz\m c\, de cele mai

multe ori, în rândul teologilor exist\ o înclina]ie spre ceea ce este

îndeob[te cunoscut sub numele de „dogmatizarea textului”. Prin

ini]iativa de a separa partea „biblic\” de cea „teologic\”, autorul nu

face decât s\ p\streze regulile de baz\ în ceea ce prive[te studiile

biblice.

~n alt\ ordine de idei, cea de-a doua parte este, într-o anumit\

ordine de idei, o privire spre viitor, care se bazeaz\ pe „mo[te-

nirea” spiritual\ l\sat\ Bisericii de Conciliul Vatican II; într-o alta, ea

este o reactualizare a surselor cre[tinismului primar, care sunt folo-

site pentru a creiona – chiar dac\ în linii generale – reperele funda-

mentale ale unei teologii care vine „de sus” [i se îndreapt\ spre

punctele cheie ale pastora]iei actuale: însemn\tatea Revela]iei53, Euha-

ristia [i Reconcilierea54, unitatea cre[tinilor55, fenomenul globaliz\rii

sau strig\tul neputin]ei56 [i, nu în ultimul rând, dou\ teme de mare

însemn\tate care trateaz\ despre teologia Caritas-ului57 [i proble-

mele ecumenice v\zute prin optica tineretului catolic58.

51 Ibidem, p. 365.
52 Pontificia Commissione Biblica, Il Popolo Ebraico e le sue Sacre Scriiture

nella Bibbia cristiana, Libreria Editrice Vaticana, 2001.
53 Vladimir Peterc\, op. cit., pp. 600-619.
54 Ibidem, pp. 620-633.
55 Ibidem, pp. 651-655.
56 Ibidem, pp. 683-688.
57 Ibidem, pp. 752-755.
58 Ibidem, pp. 756-765.
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Desigur, din cadrul p\r]ii axat\ pe interpretarea teologic\ nu pu-

tea lipsi pentru analizare una dintre problemele capitale cu care s-a

confruntat Conciliul Vatican II. Este vorba despre decretul „Nostra

aetate”, prin care „Biserica Catolic\ p\[ea într-o nou\ etap\ istoric\

de r\spundere pastoral-teologic\”59. Problema îns\ se prezint\ astfel:

dac\ un document de o a[a mare importan]\ a r\spuns speran-

]elor oamenilor dintotdeauna [i de pretutindeni de a tr\i cu demni-

tate, în dreptate [i adev\r, unde trebuie c\utate bazele acestui mod

de a gândi [i ac]iona? Nu ar fi f\r\ însemn\tate un r\spuns socio-

logic. Dar în situa]ia în care exist\ o sum\ de condi]ii teologice,

morale [i dogmatice, cum poate fi constructiv în contextul actual

un dialog interreligios? Edward Carnell exprim\ aceasta, afirmând c\

întreaga credin]\ vital\ se sprijin\ pe credin]a general\. Credin]a

general\ este s\ crezi un fapt; credin]a vital\ este s\ te încrezi într-o

Persoan\. El sus]ine c\ oriunde exist\ încredere, exist\ cel pu]in o

credin]\ implicit\60. De aceea, concluzia pe care o intuie[te Monse-

niorul Vladimir Peterc\ nu poate fi decât una care aduce speran]\:

„Asemenea c\r]ii Exodului (13, 21), unde este vorba despre un nor,

care ziua îi înso]ea pe evrei în form\ de «stâlp de nor, ca s\ le arate

calea», iar noaptea în form\ «de stâlp de foc, ca s\-i lumineze» de-a

lungul de[ertului Sinai, Nostra aetate este pentru noi, cei de azi, un

far luminos care ne conduce pa[ii [i ne îndreapt\ con[tiin]ele. De

aceea, putem avea încredere deplin\ în viitorul promis de Dumne-

zeul Cel bun [i milostiv, dup\ cuvintele profetului Ieremia (29, 11):

«Iat\, Eu v\ preg\tesc un viitor [i o speran]\!». ~ntr-adev\r, numai

acela care-L caut\ pe Dumnezeu cu inim\ dreapt\ [i cu cuget curat

va retr\i clipa când se va împlini aceast\ promisiune”61.

Teologia este în esen]\ o provocare a societ\]ii contemporane.

Biserica îns\[i a fost mereu preocupat\ de stabilirea unui limbaj ecle-

zial, din moment ce este implicat\ în efortul de a transmite credincio-

[ilor s\i cuvântul lui Dumnezeu. Mai este un aspect foarte impor-

tant pe care îl g\sim identificat în aceast\ parte a volumului. Este

59 Ibidem, p. 580.
60 Edward Carnell, The Case for Orthodox Theology, Philadelphia, Westminster,

1959, pp. 29-30.
61 Vladimir Peterc\, op. cit., p. 585.
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vorba despre faptul c\ teologia „este acea [tiin]\ care merge dincolo

de hotarele unde se opresc c\ut\rile [tiin]ei”62. Metodologia de cer-

cetare presupune îns\ o identificare obiectiv\ asupra elementelor

care reprezint\ un numitor comun; asupra a ceea ce tradi]iile diferite

concord\. Altfel, exist\ pericolul c\derii în fundamentalism. Remarca

a fost f\cut\ pentru prima dat\ de Kirsopp Lake: „Este gre[eala pe

care o fac adeseori persoanele educate, care au ne[ansa s\ nu aib\

decât pu]ine cuno[tin]e de teologie istoric\, s\ presupun\ c\ fun-

damentalismul este o form\ nou\ [i ciudat\ de gândire. ~n nici un

caz nu este a[a; aceasta este supravie]uirea în mod par]ial [i needucat

a unei teologii care a fost cândva sus]inut\ de to]i cre[tinii”63. De aici

este lansat\ o alt\ întrebare. Se pune în discu]ie problema capital\

a importan]ei pe care o au literatura, [tiin]a, arta [i cultura. R\spun-

sul este prompt: „Teologia este, într-adev\r, o provocare pentru noi,

cei de ast\zi! S\ ne aducem aminte aici de unul dintre cei mai mari

gânditori ai credin]ei noastre, Sfântul Augustin: «S\ cercet\m cu do-

rin]a de a descoperi [i s\ descoperim cu dorin]a de a cerceta mai

mult»”64.

O nou\ etap\ a studiilor teologice întreprinse de Monseniorul

Vladimir Peterc\ este aceea care pune în lumin\ religia în socie-

tatea globalizat\. Aici, pornind de la premisa potrivit c\reia omul a

fost [i va r\mâne întotdeauna religios, aten]ia deosebit\ se îndreapt\

spre discursul Papei Benedict al XVI-lea, sus]inut la Universitatea

Pontifical\ „Gregoriana” din Roma. Potrivit Episcopului Romei, nu-

mai raportul Dumnezeu-iubire define[te adev\ratul sens al existen-

]ei concrete a fiec\rei persoane în parte. Numai a[a fiecare per-

soan\ poate tr\i cu speran]\, chiar în experien]a negativ\ ce r\ne[te

existen]a sa personal\ [i societatea în care tr\ie[te. Dezvoltarea

temei este captivant\. Prezentând un itinerariu al globaliz\rii, defi-

nit\ ca „nici bun\, nici rea”, se trece imediat la un aspect definitoriu

din acest punct de vedere: „Foarte important\ este pozi]ia noastr\ fa]\

de procesul globaliz\rii, cum ne pozi]ion\m noi în[ine, ca teologi,

62 Ibidem, p. 588.
63 Kirsopp Lake, The Religion of Yesterday and Tomorrow, Houghton, Boston,

1926, p. 61.
64 Vladimir Peterc\, op. cit., p. 589.
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ca oameni ai Bisericii, ca f\uritori de con[tiin]e”65. Concluzia este

aceea c\ [ansa unei reu[ite a teologiei în societatea actual\ este dato-

rat\ înv\]\mântului teologic confesional. Ideea de final care lumi-

neaz\ în]elegerea acestui text apar]ine p\rintelui Dumitru St\niloae,

care este citat: „~n fiecare om este o lumin\, dar ea nu se actuali-

zeaz\ decât în comuniune [i în iubire. Suntem lumin\ unii pentru

al]ii; fiecare se umple de lumina celuilalt. Aceast\ lumin\ este un

sens profund, o bucurie, o odihn\ în d\ruirea reciproc\, sentimen-

tul de a avea totul, c\ci, având iubirea celorlal]i, avem totul!”66.

Ultima parte a acestui volum con]ine o abordare filosofic\ asu-

pra Cre[tinismului. Spre deosebire de celelalte dou\ p\r]i ale c\ror

principale aspecte le-am prezentat mai sus, structura „p\r]ii filoso-

fice” con]ine doar un studiu: „De ce nu exist\ Dumnezeu?”67 [i o

recenzie a autorului la cartea Chipuri [i scene. Din istoria cre[tinis-

mului american68. ~ntrebarea fireasc\ pe care o putem pune este:

De ce nu dou\ p\r]i, ci trei? O posibilitate de a r\spunde este dato-

rat\ conflictului pe care l-a generat Martin Luther în disputa care avea

ca obiectiv principal respingerea teologiei filosofice a lui Toma

d'Aquino. Luther afirmase: „S\ l\s\m filosofia s\ r\mân\ în cadrul

limitelor ei, a[a cum a hot\rât Dumnezeu (sic!), iar noi s\ nu facem

uz de ea ca de un personaj într-o comedie”69. Aceasta îns\ nu este

singura variant\ de a r\spunde. O nou\ ipotez\ trebuie luat\ în

considerare. Filosofia d\ na[tere uneori la teologie. Pe m\sur\ ce

teologia cre[tin\ a început s\ se întâlneasc\ cu p\gânismul [i cu re-

ligiile necre[tine, a devenit imperios necesar s\ se g\seasc\ o baz\

neutr\ pe care s\ se întemeieze adev\rul mesajului cu autoritate di-

vin\. Iat\, a[adar, de ce în cadrul acestui volum nu s-a ales o vari-

ant\ care s\ îmbine teologia [i filosofia, ci au fost alese dou\ p\r]i

distincte: nu întotdeauna filosofia d\ na[tere teologiei!

Dup\ aceste justific\ri de ordin tehnic, mai trebuie amintit [i

un alt aspect. Ultima parte a volumului începe cu o „anti-teologie”

propus\ de tezele provocatoare ale lui Richard Dawkins, care se

65 Ibidem, p. 677.
66 Ibidem, p. 681.
67 Ibidem, pp. 773-788.
68 Ibidem, pp. 789-797.
69 Martin Luther, The Table-Talk, translate by William Hazlitt, United Lutheran

Publishing House, Philadelphia, nedatat, p. 27.
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declar\ a fi „un ateu convins”. Iat\ o nou\ provocare c\reia îi r\s-

punde Monseniorul Vladimir Peterc\. Dawkins a f\cut eroarea de

a-[i fi l\sat propriile convingeri confuze, chiar dac\ cercetarea pe

care pretinde c\ o realizeaz\ este, în opinia sa, finalizat\. „El se în-

doie[te de existen]a lui Dumnezeu în mod direct, demonstrând impo-

sibilitatea existen]ei Sale, cu ajutorul [tiin]elor naturii”70. ~ns\, afir-

ma]ia f\cut\ într-una dintre notele de subsol argumenteaz\ c\ mai

pertinent este pentru omul de [tiin]\ s\ se opreasc\ acolo unde sunt

limitele [tiin]ei, decât s\ î[i permit\ o încercare de r\spuns arbi-

trar\: „{tiin]a trebuie s\ se limiteze la aceasta, adic\ la ceea ce ea

poate cu adev\rat s\ analizeze. {tiin]a nu are dreptul s\ treac\ mai

departe”. Continu\ argumentarea Monseniorul Vladimir Peterc\:

„Cu alte cuvinte, [tiin]a trebuie s\-[i recunoasc\ limitele, f\r\ a trece

la enun]area unor ipoteze greu sau imposibil de urmat, cel pu]in

pentru moment. ~n egal\ m\sur\, trebuie s\ recunoa[tem c\ sunt înc\

multe mistere ale naturii de clarificat. Omul este doar un c\ut\tor!

De fapt, întotdeauna au existat dispute între [tiin]\ [i religie, îns\ cu

r\bdare [i cu respect reciproc s-a g\sit întotdeauna o cale de împ\-

care între cele dou\. De fapt, aceasta este o opinie comun\ actual-

mente între teologi [i oameni de [tiin]\”71.

Studiul apologetic se termin\ cu ceea ce autorul nume[te dezno-

d\mânt al c\r]ii, intitulat „Dezam\girea lui Dumnezeu”. Argumen-

ta]ia este întocmit\ dintr-un citat luat din cartea Iov, c\ruia i se d\

o interpretare plauzibil\: „«Eu am fost acela care acopeream pla-

nurile tale prin cuvinte f\r\ sens. De asemenea, eu am vorbit f\r\

s\ în]eleg despre lucruri prea minunate pentru mine [i pe care eu nu

le în]elegeam!» (Iov 42, 3). ~n aceste cuvinte simple, luate din cartea

Iov, se ascunde un mare adev\r de via]\! Se [tie doar c\ religia eli-

bereaz\ [tiin]a de idolatrie; or, tocmai fa]\ de aceast\ capcan\ impre-

vizibil\ ar trebui s\ st\m deoparte. Este dificil [i halucinant gândul

c\ tr\im într-o lume bazat\ numai pe ipoteze! Este oare a[a lumea în

care tr\im? Ipotezele le-am creat noi, de aceea, ni se pare c\ lumea

[i via]a sunt f\r\ sens [i f\r\ nici o ie[ire. Este bine ca tocmai în

aceste momente s\ medit\m la cuvintele din cartea lui Iov. Numai

Dumnezeu este Acela Care ofer\ sens la toate”72.

70 Vladimir Peterc\, op. cit., pp. 774-775.
71 Ibidem, p. 775, nota 4.
72 Ibidem, p. 788.
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Scris\ de unul dintre bibli[tii români de excep]ie, cartea pe care

am prezentat-o, rezumând elementele care ni s-au p\rut a fi defini-

torii pentru teologia academic\ româneasc\, este un revers al medaliei,

adresat atât celor care doresc s\ cunoasc\ diferite modalit\]i pentru

a în]elege sensul unora dintre cele mai dificile texte din Scriptur\,

cât [i un manual dup\ care se pot ghida teologii dogmati[ti [i, nu în

ultimul rând, este o reevaluare a normelor autentice pe care se spri-

jin\ cre[tin\tatea actual\, privit\ în ansamblu.

Claudiu-Ioan Coman


