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RECENZII

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ»,
ΑΘΗΝΑ, ΕΤΟΣ ΝΓ΄, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 3
[Koinonia. Buletin al „Uniunii teologilor din întreaga Grecie”, Atena,
anul 53, iulie-septembrie 2010, fasc. 3]

Paisiede lanea

În prezentul num\r al revistei
„Teologie [i Via]\” prezent\m o
important\ revist\ teologic\ din
spa]iul elen: buletinul trimestrial
„Koinonia” al „Uniunii teologilor
din întreaga Grecie”.
De la înfiin]area acestei Uniuni, în 1958, [i pân\ în 1973, revista central\ a purtat numele Δελτίο
(Buletin), ce avea ca scop informarea membrilor Uniunii despre diferitele ac]iuni teologice din ]ar\. De
apari]ia periodicului s-au îngrijit

ini]ial teologii Vasilios Alexopoulos
[i Ioannis Davvetas. Odat\ cu preluarea func]iei de conducere a
Uniunii de c\tre profesorul Constantinos D. Mouratidis, în 1973, revista î[i va schimba atât formatul,
cât [i titulatura. De la un simplu
buletin de informa]ii religioase,
Koinonia devenea un buletin teologico-[tiin]ific, cuprinzând studii [i
articole redactate atât de profesori
de teologie, cât [i de simpli clerici
[i laici. A[a cum declara în 1973
arhim. Daniel Aerakis, revista Koinonia era „crea]ia duhovniceasc\
a profesorului [i a pre[edintelui
Uniunii teologilor din întreaga
Grecie, Constantinos Mouratidis”1.
Periodicul Koinonia public\
ast\zi studii [tiin]ifice, opinii [i recenzii redactate numai în limba
neogreac\. Nu sunt publicate studii ce au ap\rut deja în alte reviste
[i, în plus, nu sunt publicate acele
materiale care nu sunt în acord cu
1

Informa]ii preluate de pe pagina de
internet a revistei: http://www.petheol.gr/ (15.03.2012).
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înv\]\tura Bisericii Ortodoxe. În
ultimul fascicul al fiec\rui an este
consemnat cuprinsul revistei din
întreg anul respectiv.
Cuprinsul revistei este unul
politematic: de la studii de Teologie Dogmatic\, Moral\, Patristic\, la opinii socio-religioase [i
reac]ii privind activitatea „Uniunii
teologilor din întreaga Grecie”. Cea
mai cuprinz\toare rubric\ este cea
dedicat\ recenziilor, publicându-se,
în medie, zece recenzii pe num\r.
De asemenea, în revista Koinonia
sunt publicate [i fragmente de texte
patristice, înso]ite de scurte comentarii în limba neogreac\, pentru a
facilita cititorului accesul la text.
De-a lungul anilor, în paginile revistei au publicat studii
personalit\]i teologice [i culturale
ale spa]iului elen, precum Hristos
Oikonom2, Constantinos Skouteris3, Ioannis Karmiris4, Steliannos
Papadopoulos5, Alexandros KoHrhvstou Oikonovmou, Θεός και επανάσταση του 1821, în „Koivwniva”, anul
XXVII (1984), fasc. 2, pp. 139-153.
2

Akrivbeia kai amevleia o ovroH thH
ebdovmhH oikoumenikhvH Sunovdou, în
3

„Koinwniva”, anul XXVII (1984), fasc. 3,
pp. 350-368.

Kuriakhv thH Or2odoxivaH kai
Or2ovdoxoi 2eolovgoi, în „Koinwniva”,
4

anul XVIII (1975), fasc. 2, pp. 85-94.

H krivsiH thH Eunovdou kai h krivsiH
tou kosmikouv avrcontoH katav ton M.
A2anasivou. Periv to provblhma thH
scevsewH EkklhsivaH kai politeivaH, în
5

„Koinwniva”, anul XVIII (1975), fasc. 4,
pp. 277-295.

rakidis6, Georgios Mantzaridis7, arhim. Simeon Koutsas8, Dimitrios
Tsellengidis9, Ioannis Kongoulis10
etc.
La o prim\ analiz\, revista
poate fi considerat\, pe de o parte,
una destinat\ numai spa]iului elen,
iar, pe de alt\ parte, ea se adreseaz\ în special membrilor „Uniunii teologilor din întreaga Grecie”. Totu[i, datorit\ con]inutul ei
complex, regularit\]ii apari]iei fiec\rui num\r, semnal\rii ultimelor
titluri teologico-[tiin]ifice din Grecia, prezen]ei diferi]ilor speciali[ti
greci în domeniul teologic mai
larg, rezum\rii activit\]ii acestei Uniuni elene, revista este catalogat\ în
rândul revistelor importante din
Grecia, al\turi de Grigorios ho Palamas [i Ekklisiastikos Faros.
H ermhneiva twn Patevrwn EivH to
musthvrio thH Cristouv gennhvsewH, în
6

„Koinwniva”, anul XVIII (1975), fasc. 5-6,
pp. 393-399; Rwmanouv tou Melwdouv: Kontavkion eijH thn Gevnnhsin, în „Koinwniva”,
anul XL (1997), fasc. 4, pp. 354-367.
7
Or2odoxiva kai oikologikhv krivsh,
în „Koinwniva”, anul XL (1997), fasc. 2,
pp. 136-144.

O ierokhvrux wH pneumatikovH kai
scevseiH exarthvseiH, în „Koinwniva”,
8

anul XLIII (2000), fasc. 2, pp. 122-128;

O ajgioH MakavrioH Korivn2ou: o genavrchH tou nilokalismo, în „Koinwniva”,
anul XLIII (2000), fasc. 4, pp. 350-353.

H shmasiva tou dovgmatoH stouH
dialovgouH me touH eterodovxouH gia thn
en Cristov enovthta, în „Koinwniva”,
9

anul LIII (2010), fasc. 1, pp. 5-22.

Oi paideiva kekosmhmevnoi nevoi kai
h cristianikhv paideiva, în „Koinwniva”,
10

anul LIII (2010), fasc. 1, pp. 23-38.
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În opinia noastr\, un dezavantaj al prezentei reviste este condi]ia impus\, ca toate studiile, articolele [i recenziile s\ fie publicate
numai în limba neogreac\. Cu
toate acestea, pentru cunosc\torii
de neogreac\ din întreaga lume,
studiile pot fi trimise la adresa de
e-mail: panenthe@otenet.gr, iar
pentru mai multe informa]ii cei
interesa]i pot consulta adresa web:
http://www.petheol.gr/.
Prezentul fascicul propus spre
recenzare cuprinde un num\r de
nou\ articole (pp. 225-293)11, un
compendiu liturgic de texte în
11

În ordinea lor: Hliva D. Mpavkou,

Una-gkai~oH oJ JEniai~oH poimantikovH
scediasmovH th~H JEkklhsivaH, pp. 225228; Danihvl Aerakh, O
! ci 2rh~noH.
Ei~nai 2ruvloH giav tovn mhtropogivth
pr. FlwrivnhH patevra Aujgousti~no
Kantiwvth, pp. 229-232; Alevxandrou S.
KorakivdhH, O
J RwmanovH oJ MelwdovH. O
J
poihthvH tw~n Kontakivwn, pp. 233-244;
Apovstolou Katwpovdh, Giativ oJmadosunergatikhv didaskaliva stov mav2hma tw~n
Qrhskeutikw~n; (Scevdio diavr2rwshH
oJmadosunergatikh~H didaskalivaH mev
2evma: « H
J parabolhv tou~ splacnikou~
Samareivth: oJ plhsivon maH ki j ejmei~H», Tavxh
B j Gumnasivou, D.E. 15), pp. 245-254;
† Aimilianouv Timiadou, J H ajnanewtikhv
nuvsh th~H leitourgivaH~ , pp. 255-263;
Euaggevlou St. Ponhrouv, A
j povluth ajnavgkh
sunergasivaH E
J nwvsewn kaiv Sundevsmwn
E
J llhvnwn O
j r2odovxwn 2eolovgwn, pp.
264-268; Micahvl Bas. Galeniarouv, JH

crhsimo2hriva stivH metamosceuvseiH ojrganv wn, pp. 269-280; Crhvstou Garnabouv,
Tov ajparavdekto tou~ tovpou, pp. 281-282;
Basileivou Ornanopouvlou, H
J ejxeliktikhv biologiva kaiv oi parermhnei~eH,
pp. 283-293.
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greac\ veche, preluate din colec]ia
Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας [i
Patrologia graeca (pp. 294-296),
p\reri [i comentarii (pp. 297-301),
o scurt\ trecere în revist\ a activit\]ii „Uniunii teologilor din întreaga Grecie” (pp. 302-309), in
memoriam Dimitrios G. Katopodis (pp. 310-311), cincisprezece
recenzii (pp. 313-331) [i semnalarea ultimelor apari]ii editoriale
primite pe adresa redac]iei (pp.
332-333).
Sec]iunea Articolelor debuteaz\ cu materialul semnat de Ilias
D. Mpakos, Organizarea unitarpastoral\ indispensabil\ Bisericii.
Articolul este mai degrab\ o trecere în revist\ a activit\]ii „Uniunii teologilor din întreaga Grecie”,
sub conducerea dlui Constantin
Mouratidis, [i, în acela[i timp, o
invita]ie adus\ membrilor acestei
Uniuni de a în]elege cu adev\rat
menirea lor, exprimat\ cu des\vâr[ire în limbajul neo-testamentar:
„Cere]i [i vi se va da; c\uta]i [i ve]i
afla; bate]i [i vi se va deschide”
(Mt. 7, 7).
Urm\torul material, semnat de
arhim. Daniil Aerakis, este o creionare a vie]ii Mitropolitului Augustin Kantiotis, trecut la Domnul
pe 28 august 2010, la vârsta patriarhal\ de 104 ani. În articolul
Nu plânge]i. Este o legend\, autorul aduce un ultim omagiul celui
ce este cu adev\rat „o legend\ vie”
în p\mântul Florinei: „P\rinte Augustine, mare legend\ a timpurilor noastre, ]ie nu î]i trebuie lacrimi. Î]i trebuie imn [i mul]umire
atât pentru toate cele înf\ptuite
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pentru Biseric\, cât [i pentru Grecia [i pentru fiecare dintre noi.
Cu smerenie î]i s\rut\m mâna,
noi cei ce cu micile noastre inimi
nu putem s\ m\sur\m imensa ta
personalitate” (p. 232).
Cel de-al treilea material din
cuprinsul acestei reviste este semnat de Alexandru Korakidis [i are
titlul Sfântul Roman Melodul: poetul condacelor. Autorul, cunoscut
spa]iului elen pentru încerc\rile
sale de redare a importan]ei teologiei imnografice a Sfântului Roman12, sintetizeaz\, pe de o parte,
condacele ce dau m\rturie despre
valoarea incontestabil\ a Melodului, iar, pe de alt\ parte, realizeaz\ o scurt\ erminie a teologiei condacelor romaneice.
Într-o alt\ ordine de idei, Apostolos Katopodis semneaz\ articolul despre importan]a lucrului în
echip\ în orele de Religie. Dup\
ce semnaleaz\ raportul ce trebuie
s\ existe între profesor [i elevi,
precum [i importan]a înv\]\turii
cre[tine transmise de orice profesor de Religie în cadrul orelor
sale, autorul propune un plan de
lec]ie, având ca tem\ central\ „Parabola Samariteanului milostiv:
Alevxandrou S. Korakidh, To
provblhma thH katagwghvH tou Rwmanouv tou Melwdouv. Susthmatikhv evreuna
tou 2evmatoH ek twn phgwvn kai ek2evsiH
twn antishmitikwvn stoiceivwn twn kontakiwvn, Atena, 1971; JH periV tou~ lovgou
2eologiva tw~n kondakiVwn Rwmanou~ tou~
MelÂou~, (tez\ de doctorat), Ed. Ionia,
Atena, 1973; Rwmanou~ tou~ MelÂou u@mnoH
kaiV lovgoH (duvo melevteH), Ed. Pournara,
12

Tesalonic, 1990.

aproapele nostru [i noi” ( JH pa-

rabolhv tou~ splacnikou~ Samareivth: oJ plhsivon maH ki j ejmei~H,

pp. 248-254).
Mitropolitul Emilian Timiados
propune cititorului materialul ce
are ca subiect „firea înnoitoare a
Liturghiei”. Articolul preluat din cartea Dumnezeiasca Euharistie în
via]a parohiei (Editura I.M. Profitou Iliou, Preveza, pp. 194-207)
arat\ c\ „lumea are nevoie de Biseric\, ca s\ tr\iasc\. Dar [i Biserica are nevoie de turm\, de lume,
ca s\ se dezvolte, ca s\ nasc\ [i s\
preg\teasc\ sfin]i. Aceast\ unicitate
a apostolicit\]ii ei a exprimat-o
Sfântul Ciprian, prin celebra expresie salus extra Ecclesiam esse
non potest” (pp. 255-256). Articolul este o sumar\ introducere în
erminia momentelor centrale din
Sfânta Liturghie, precum Vohodul cel mare, rostirea Simbolului
de credin]\ [i împ\rt\[irea credincio[ilor cu Trupul [i Sângele
lui Hristos.
Con[tient de importan]a nevoii absolute a colabor\rii dintre
diferitele uniuni [i asocia]ii a teologilor ortodoc[i din Grecia, Evangelios St. Ponirou arat\ c\ drumul acestor filia]ii cre[tine are
acela[i scop central, anume propov\duirea înv\]\turii lui Iisus
Hristos. Având acela[i scop central, vine de la sine [i nevoia absolut\ de colaborare, c\ci în mijlocul lor st\ Acela[i Hristos.
Urm\torul studiu este semnat
de Mihailos Vas. Galenianos. Tema
acestui studiu destul de bine argumentat este utilitarismul transplantelor de organe. În opinia autorului,
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cea mai mare problem\ care dezbin\ comunitatea medical\, pe
morali[ti [i pe juri[ti este definirea mor]ii biologice a omului în
a[a-numita „moarte cerebral\”.
Odat\ rezolvat\ aceast\ dilem\,
se va putea pune problema transplantului de organe, dac\ el este
posibil [i în ce condi]ii. Pe de alt\
parte, Biserica poate s\ accepte
transplanturile numai în\untrul climatului de iubire [i, nicidecum,
într-o atmosfer\ de egoism, în care
prefer\m ca aproapele nostru s\
moar\, pentru ca altcineva s\ poat\
fi salvat.
Legat de perspectiva moral\,
dl Hristos Garnavos se apleac\ cu
st\ruin]\ asupra dobânzii bancare,
privit\ ca o mare problem\ a epocii
noastre, care are ca rezultat pierderea locuin]ei, a familiei sau, [i
mai r\u, pierderea vie]ii prin suicid. Aducând ca argumente câteva
apoftegme patristice din opera
Sfântului Clement Alexandrinul, a
Sfântului Vasile cel Mare [i a Sfântului Grigorie de Nyssa, precum [i
unele imagini veterotestamentare
(Deut. 23, 19; Lev. 23, 19; Ie[. 22, 25),
semnatarul articolului concluzioneaz\ c\ cei ce împrumut\ nu trebuie s\ cear\ dobând\ sau, dac\ o
fac, aceasta s\ fie modic\ (p. 282).
Sub titlul Biologia evolu]ionist\ [i r\st\lm\cirile ei, Vasilios
Orphanopoulos propune o incursiune în analiza biologiei evolu]ioniste, care are ca scop final s\
indice pe Dumnezeu ca [i Creator
al lumii. În Ortodoxie, „Dumnezeu este Foc [i Adev\r, nu este
întuneric [i nici ignoran]\… [iar]

Sfânta Treime nu este Dumnezeul
nel\muririi, Dumnezeul abisurilor,
ci din contr\, este Dumnezeul în]elepciunii [i al cunoa[terii” (p. 286).
Rubrica Texte liturgice, îngrijit\ de Hristos Gkotsis, propune
cititorului dou\ fragmente patristice extrase din colec]ia greceasc\
Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας [i
unul din colec]ia Patrologia graeca
(pp. 294-296)13, având urm\toarele
teme: anaforaua Sfântului Vasile
cel Mare, activitatea ierarhilor în
vremea Sfântului Isidor Pelusiotul
[i lucrarea Sfântului Duh în înv\]\tura Sfântului Vasile cel Mare.
La sec]iunea P\reri [i comentarii, Hristos Gotsis aduce în discu]ie câteva opinii legate de ispite, de congrega]iile religioase,
de raportul existent între poezie
[i înv\]\tur\, iar, în final, realizeaz\ o scurt\ erminie asupra conceptului de „cucerire/ocupare”
(pp. 297-301).
Urm\toarea sec]iune se ocup\
de Activit\]ile „Uniunii teologilor
din întreaga Grecie” (pp. 302309), iar, mai apoi, la rubrica In
memoriam, Hristos Gotsis aduce
un ultim omagiu teologului Dimitrios G. Katopodis (pp. 310-311).
Extrem de bogat\ în con]inut
este rubrica Recenziilor, ce propune nu mai pu]in de cincisprezece titluri. Cu toate acestea, rubrica în sine pare a fi mai degrab\
dedicat\ prezent\rilor de carte, de
vreme ce unele recenzii nu dep\[esc o pagin\, iar con]inutul lor
EΠΕ 34:112, PG 78:1337BC, EΠΕ
7:36-40.
13
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este o laud\ la adresa autorilor,
lipsindu-le cu des\vâr[ire spiritul
critic.
Ultima rubric\, C\r]i primite,
consemneaz\ ultimele titluri pri-

mite pe adresa redac]iei „Koinonia”.
Drd. Alexandru PRELIPCEAN

Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, edi]ia a treia, îngrijit\,
prefa]at\ [i postfa]at\ de Pr. prof. dr. Ioan Chiril\, Editura Rena[terea,
Cluj-Napoca, 2007, 156 p.

este

Cartea Hristos în Vechiul Testament a p\rintelui profesor Nicolae Neaga (1902-2002) reprezint\,
în primul rând, un veritabil manual pentru studen]ii facult\]ilor de
teologie [i pentru elevii seminariilor teologice. În al doilea rând,
ea este un dreptar dup\ care se
poate ghida orice cre[tin dornic de
a aprofunda dogmele Bisericii Ortodoxe cu privire la Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i de a
cunoa[te cât mai bine prezen]a lui

Dumnezeu, în mod permanent, în
via]a poporului ales, precum [i
modul în care Yahwe l-a preg\tit
pe acesta pentru venirea R\scump\r\torului. Astfel, aceast\ carte
scoate în eviden]\ ideea mesianic\
veterotestamentar\, specificul acesteia în religia [i cultura iudaic\,
dar [i la celelalte popoare, cum ar fi
grecii, babilonienii, chinezii, egiptenii, per[ii etc.
Întrucât autorul expune ideea
mesianit\]ii clar [i organizat, pe
baza celor mai importante texte
veterotestamentare, cartea are o
structur\ ce înlesne[te lecturarea [i
studiul aspectelor prezentate. P\rintele profesor Nicolae Neaga a
predat Vechiul Testament [i Limba
ebraic\ biblic\ în cadrul Academiei
Teologice „Andreiene” din Sibiu,
între 1928 [i 1973, fiind lesne de
în]eles de ce Hristos în Vechiul Testament se încadreaz\ în categoria
c\r]ilor didactice pentru studiul Teologiei, în special pentru studiul teologiei Vechiului Testament sau al
domeniilor conexe acestuia, având
un scop didactic [i fiind structurat\ conform acestui obiectiv.
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Despre mesianismul iudaic au
scris aproape to]i cei preocupa]i de
Vechiul Testament, cadre didactice ale [colilor teologice române[ti. În special, a[ vrea s\ amintesc aici câteva dintre lucr\rile
p\rintelui Petre Semen, profesor
al Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae” din Ia[i: A[teptând
mântuirea, Editura Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei „Trinitas”, Ia[i,
1999; Introducere în teologia biblic\ a Vechiului Testament, Editura Trinitas, Ia[i, 2008; Introducere în teologia profe]ilor scriitori, Editura Trinitas, Ia[i, 2008.
În acestea, pr. Prof. Petre Semen
abordeaz\ hermeneutic anumite
profe]ii mesianice, punând accent
pe modul în care Yahwe îi îndrum\ [i îi protejeaz\ pe fiii poporului ales, f\g\duindu-le mereu
un R\scump\r\tor, un Mântuitor,
în ciuda deselor lor c\deri [i infidelit\]ii fa]\ de Creatorul [i Dumnezeul lor, Care i-a scos din p\mântul Egiptului [i Care a continuat s\ îi protejeze în „p\mântul
f\g\duit p\rin]ilor”.
P\rintele profesor Nicolae Neaga s-a n\scut pe 26 iulie 1902, în
satul R\h\u, jude]ul Alba. Studiile secundare le-a urmat la Gimnaziul german din Sebe[ (19141918), continuând la Liceul „Andrei {aguna” din Bra[ov (19181919) [i la Liceul ,,Aurel Vlaicu”
din Or\[tie (1919-1922). Studiile
superioare au fost urmate la Facultatea de Teologie din Cern\u]i
(1922-1926), cea care îi va conferi, în 1933, titlul de Doctor în
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Teologie. Mitropolitul Nicolae B\lan îl trimite pentru studii de specializare în Vechiul Testament la
Facultatea de Teologie din Atena
(în 1926-1927), apoi la facult\]ile
de teologie catolic\ [i protestant\
din Strasbourg (1927-1928).
Nicolae Neaga devine profesor suplinitor (1928), provizoriu
(1933) [i titular (1936) la Catedra
de Vechiul Testament [i Limba ebraic\ de la Academia Teologic\
„Andreian\” din Sibiu, continuând
s\ profeseze aici [i dup\ transformarea Academiei în Institut Teologic de grad universitar, în 1948,
pân\ la pensionarea sa, în 1973.
Între 1946 [i 1952 este rector al Academiei [i al Institutului. În 1930 este
hirotonit preot, mai târziu, în 1958,
este hirotesit protopop [i iconom
stavrofor, fiind ales membru în
Adunarea Eparhiala [i în Consiliul
Eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului.
Din opera sa fac parte lucr\ri
ca: Tat\l nostru. Tâlcuire, Sibiu,
1929, 50 p.; Profe]ii mesianice în
Vechiul Testament, Sibiu, 1929,
92 p.; Plângerile lui Ieremia [i critica mai nou\, Sibiu, 1930, 48 p.;
Contribu]ii la l\murirea textelor
mesianice din cartea Facerii, Sibiu, 1930, 31 p.; Cântarea Cânt\rilor, Scurte note explicative, Sibiu,
1931, 50 p.; Valoarea social\ a
Vechiului Testament, Sibiu, 1933,
20 p.; Profetul Daniel despre Hristos, Sibiu, 1933, 32 p.; N-am venit
s\ stric Legea! Considera]ii generale privitoare la însemn\tatea
Vechiului Testament, Sibiu, 1940,
274 p.; Eclesiastul, Scurte note explicative, Sibiu, 1941, 88 p.
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Pe lâng\ acestea, p\rintele
profesor Nicolae Neaga mai este
autorul a numeroase studii teologice biblice ap\rute în diverse
reviste din ]ar\ [i din str\in\tate.
De asemenea, el este coautor al
manualului Studiul Vechiului Testament pentru uzul studen]ilor în
Teologie, Bucure[ti, 1955. A tradus din Origen, în Scrieri alese,
Bucure[ti, partea întâi, 1981, partea a doua, 1982, ambele în colaborare cu p\rintele Teodor Bodogae [i Zorica La]cu. Ca rector,
a redactat „Anuarele Academiei
teologice din Sibiu”, în 1946-1949,
[i a pus bazele colec]iei „Biblioteca biblic\”.
Cartea Hristos în Vechiul Testament a ap\rut, în cea de-a treia
edi]ie, în 2007, la Editura Rena[terea din Cluj-Napoca. Aceast\
edi]ie a fost îngrijit\, prefa]at\ [i
postfa]at\ de Pr. prof. dr. Ioan Chiril\, care afirm\ c\ „datorit\ faptului c\ lucrarea PC Sale dr. Nicolae Neaga este de o importan]\
deosebit\ pentru lumea [colilor
teologice, editura a decis republicarea sa, spre a fi un omagiu
adus patriarhului studiului Vechiului Testament, un semn de pre]uire [i de considera]ie”. Cartea a
ap\rut cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Bartolomeu
Valeriu Anania, pe atunci Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i
Clujului.
Lucrarea poate fi împ\r]it\ în
trei: o prefa]\ a editorului, corpul
de text format din dezvoltarea
propriu-zis\ a temei [i o postfa]\
a aceluia[i editor.

În prefa]\ [i în postfa]\, pr.
prof. Ioan Chiril\ pune accent pe
cât de valoroas\ este aceast\ carte
pentru [colile teologice [i nu numai. De aceea, actuala edi]ie a
acestei c\r]i a ap\rut f\r\ modific\ri majore de con]inut, fa]\ de
edi]iile anterioare.
Con]inutul propriu-zis al lucr\rii este împ\r]it în [ase p\r]i,
precedate de o introducere a autorului. În aceast\ introducere,
p\rintele profesor vorbe[te despre
rela]ia Logos – loghia în Vechiului
Testament, afirmând c\ în Pentateuh nu exist\ un discurs explicit
referitor la Logos, dar trebuie observat faptul c\ interpret\rile Pentateuhului din perspectiv\ tematiccosmogonic\ pleac\ de la dimensiunea logosic\ a ipostasurilor crea]iei. Cum Sfin]ii P\rin]i g\sesc în
aceste scrieri un fundament al discursului teologic despre Logos, se
poate vedea faptul c\ Pentateuhul
nu prezint\ o teologie str\in\ de
revelarea Logosului, pentru c\ tot
Vechiul Testament, de altfel, este
în]esat cu indicii [i m\rturii despre Logos, despre venirea [i activitatea Sa viitoare. Autorul mai
remarc\ c\ despre mesianism putem vorbi la toate popoarele: greci,
babilonieni, chinezi, egipteni, per[i
etc., nu doar la evrei, pentru c\
toate aceste popoare a[teptau timpuri mai fericite sau câte vreun
conduc\tor politic sau militar mai
deosebit. De aceea, spune autorul, mesianismul este zestrea spiritual\ a tuturor popoarelor, doar c\
cele mai vechi profe]ii le g\sim în
Vechiul Testament. Interpretarea
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lor se face în lumina izvoarelor de
credin]\ ale Bisericii noastre: Sfânta
Tradi]ie [i Sfânta Scriptur\.
Vorbind despre rolul acestei
c\r]i, autorul spune c\ ar vrea s\
se vad\ din acest comentariu cât
de mult a influen]at Vechiul Testament ideile mari [i s\n\toase ale
popoarelor, f\r\ ca prin aceasta
s\ se suprime ceea ce este specific na]ional. Dar, mai ales, autorul ar vrea s\ se [tie c\ Noul Testament este o prelungire fireasc\
a celui Vechi.
În cele [ase capitole ale lucr\rii sunt comentate pe larg cele
mai importante texte mesianice
veterotestamentare. Astfel, în primul capitol sunt comentate profe]iile mesianice din c\r]ile Facerea, Numerii, Deuteronom [i din
I [i II Samuel. În capitolul al doilea avem profe]iile din cartea Iov,
iar în cel de al treilea profe]iile
din cartea Psalmilor. În capitolul
al patrulea, autorul men]ioneaz\
profe]iile mesianice din c\r]ile
profe]ilor: Isaia, Ieremia, Iezechiel,
Daniel, Osea, Ioil, Obadia, Iona,
Miheia, Naum, Avacum, Sofonie,
Agheu, Zaharia [i Maleahi.
În capitolul al cincilea se vorbe[te despre profe]iile mesianice
din c\r]ile necanonice ale lui Tobit, Isus, fiul lui Sirah, [i ale
Macabeilor, în timp ce capitolul
al [aselea se constituie ca o concluzie. Autorul concluzioneaz\
c\ Vechiul Testament furnizeaz\
toate elementele necesare alc\tuirii unei biografii a Mântuitoru-
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lui: despre modul minunat în care
Acesta Se va na[te, despre locul
[i timpul venirii Sale, despre misiunea, patimile, moartea [i Învierea Sa.
În aceste [ase capitole autorul
citeaz\ fiecare profe]ie în parte,
o comenteaz\ [i o explic\, face
leg\turi [i trimiteri la alte profe]ii
din Vechiul sau Noul Testament,
aducând în sprijinul spuselor sale
citate din Sfin]ii P\rin]i [i Scriitori
biserice[ti. El arat\ teologia fiec\rui text mesianic [i atrage aten]ia
c\ întreaga Scriptur\ se interpreteaz\ doar în duhul Sfintei Tradi]ii. Ceea ce este de remarcat
aici este faptul c\ p\rintele profesor rezum\ fiecare profe]ie, transformând astfel limbajul biblic adeseori ambiguu [i greu de descifrat pentru un cititor neautorizat
într-unul mai u[or de în]eles,
spre a nu l\sa loc interpret\rilor
gre[ite.
Abordând o tematic\ aflat\ în
domeniul Hermeneuticii biblice
[i a studiului culturii [i religiei poporului ales, cartea Hristos în Vechiul Testament este utilizat\ de
profesorii universitari în demersul lor de predare a disciplinelor
biblice, dar ea poate face parte
oricând [i din lectura duhovniceasc\ a cre[tinilor interesa]i de
studiul Sfintei Scripturi, în special a tinerilor teologi.
Florin-Robert BL|NARU
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