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Abstract 
The issue of the “relatives of Jesus” or, to be more precise, 

of His “brothers and sisters”, has traditionally divided the New 
Testament scholarship along confessional lines, with the Catholic 
and Orthodox scholars holding Jerome’s or Epiphanius’s 
hypotheses, respectively, and the Protestant scholars arguing in 
favour of the Helvidian solution. Times and mores have 
somewhat changed, even in theology, and in order to accurately 
represent the status questionis, one had better use more hues and 
shades than were formerly necessary to depict it. 
 

 
1. Introducere 
În teologia biblică şi în istoria gândirii creştine, rudelor lui 

Isus le-a fost alocat un spaţiu substanţial, proporţional cu 
importanţa jucată de acestea în activitatea pământească a lui Isus. 
Reflecţiile privitoare la Maria şi la Iosif, de pildă, au dat treptat 
naştere, în Apus, unor adevărate mariologii, respectiv iosifologii. 
Mai mult, natura înrudirii exacte dintre Isus şi oi` avdelfoi. auvtou/ 
(Mat. 12:46 et al.) a stârnit şi ea numeroase comentarii, adesea 
contradictorii, devenind, încă din primele secole, una dintre 
pietrele de încercare a purităţii doctrinare creştine. Evident, 
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teologizarea privitoare la Maria s-a făcut întotdeauna în relaţie cu 
cea despre „fraţii Domnului”; potrivit acestei logici, fraţii lui Isus 
nu reprezintă copiii născuţi în urma consumării căsătoriei dintre 
Iosif şi Maria (simpla posibilitate e socotită o gravă impietate de 
către ortodocşi şi catolici), ci fie copiii lui Iosif dintr-o căsătorie 
anterioară (punct acceptabil pentru ortodocşi, dar totuşi 
insuficient de reverenţios pentru catolici), ori „veri” ai lui Isus pe 
linie maternă (concepţie care acomodează şi veşnica feciorie a lui 
Iosif, în accepţiune catolică tradiţională). 

Studiul de faţă decupează un singur episod din viaţa lui 
Isus (Marcu 3:21, 31-35), care prezintă o perspectivă atipică – 
rudele lui Isus (mama şi fraţii săi) vin să-i restricţioneze activitatea, 
punând la îndoială sănătatea lui mentală. 

Posibilităţile de interpretare ale pasajului sunt de fapt 
multiple şi aici vom schiţa doar câteva, urmând ca ele să fie 
nuanţate în corpul articolului. În cel mai rău caz, Isus este socotit 
nebun de rudele sale, care, preocupate de onoarea colectivă a 
familiei, vin să-l ia cu forţa acasă.1 Potrivit variantei moderate a 
acestei interpretări, în atitudinea familiei primează componenta 
caritabilă (rudele se gândesc mai degrabă la reputaţia lui Isus decât 
la a lor). Chiar şi aşa, episodul trădează o neînţelegere serioasă din 
partea apropiaţilor lui Isus. În cel mai bun caz, cei care susţin 
zvonul „nebuniei” nu sunt membrii familiei sale, ci martorii 
activităţii sale, dar rudele îi dau crezare, drept pentru care vin să-l 
ridice cu sila pe Isus. În oricare dintre cazuri, discernământul lor 
este pus la îndoială. 

                                                 
1 „Onoarea” şi „ruşinea” ca axe care structurează etosul familial al culturii 
neotestamentare sunt tratate în studiul lui David A. deSilva, Honor, Patronage, 
Kinship & Purity, Downers Grove, InterVarsity Press, 2000. Pentru comentarii 
privitoare la obligaţia de a ascunde ruşinea atrasă asupra familiei de un 
membru al ei, vezi p. 171-172. 
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Aşadar, chiar şi în lipsa unei analize detaliate, episodul se 
dovedeşte jenant pentru imaginea rudelor lui Isus. Se poate deci 
presupune că tălmăcitorii Noului Testament în limba română au 
fost tentaţi să atenueze implicaţiile acestei scene care sugerează 
anumite neînţelegeri între Isus şi familia sa, cel puţin în primă fază. 
Vom vedea în cele ce urmează dacă această ipoteză se validează 
sau nu. Pentru început însă trebuie să facem câteva precizări 
despre fraţii lui Isus, aşa cum apar ei în Noul Testament. 
 

2. Fraţii lui Isus în Noul Testament 
Referiri la fraţii lui Isus se găsesc atât în evanghelii, cât şi în 

epistole. În ordinea cronologică a atestării lor scrise, primele sunt 
cele din epistolele pauline. De cea mai mare atenţie se bucură 
Iacov, menţionat în Gal. 1:19, 2:9, 2:11 şi 1 Cor. 15:7.2 De altfel, 
Iacov este pomenit şi între cei care au avut parte de o apariţie a 
Domnului, după Înviere (1 Cor. 15:7). Tot Pavel dă de înţeles, în 1 
Cor. 9:5, că „fraţii Domnului” se bucură de anumite privilegii îl 
lucrarea de misionari itineranţi pe care o desfăşoară. 

În afara corpusului paulin, fraţii Domnului sunt asociaţi cu 
două dintre epistolele soborniceşti – Iacov şi Iuda, fără alte 
precizări.3

Evangheliile conţin mai multe episoade în care Isus este 
prezentat în relaţie cu rudele sale. Le vom trece pe toate în revistă, 
cu precizarea că numai unul dintre ele constituie centrul de interes 
al prezentului studiu. 

                                                 
2 În Gal. 1:19 este numit frate al Domnului (o` avdelfo.j tou/ kuri,ou) şi apare 
ca unul dintre liderii de la Ierusalim (poate chiar cel mai important). 
Importanţa lui se poate deduce şi din celelalte versete enumerate. 
3 Iacov este considerat autorul epistolei canonice omonime (Iac. 1:1) şi frate al 
lui Iuda, autorul altei epistole soborniceşti (Iuda 1:1). 
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Ca să respectăm cronologia redactării evangheliilor,4 ne 
vom opri mai întâi la pericopa despre „adevăratele rude ale lui 
Isus” (Marcu 3:21, 31-35, cu paralelele Mat. 12:46-50//Luca 8:19-
21). 

Un alt episod în care se face referire la fraţii lui Isus este cel 
al respingerii de la Nazaret (Marcu 6:1-6//Mat. 13:54-58),5 în care 
este prezentată mirarea concitadinilor lui Isus, care pun pe un 
talger al balanţei originile lui modeste şi pe celălalt înţelepciunea şi 
minunile sale. 

Evanghelistul Ioan presară şi el referiri la fraţii lui Isus, 
deşi, spre deosebire de sinoptici, nu dă vreun nume. Îi întâlnim 
deci numai ca grup, la nunta din Cana (2:12) şi în perspectiva 
sărbătorii Corturilor (7:3), prilej cu care îl îndeamnă pe Isus să 
meargă în Iudeea (ca şi să-şi asume în mod public statutul 
mesianic, chiar dacă este posibil să fi fost conştienţi că autorităţile 
căutau deja să-l omoare). Autorul nu ratează, de altfel, ocazia de a 
preciza că „nici fraţii lui nu credeau în el” (7:5). Chiar dacă Isus le 
refuză sfatul, după suirea lor, pleacă şi el pe ascuns la Ierusalim. 
 

3. Statutul fraţilor lui Isus în gândirea creştină 
timpurie 

Dat fiind că în scrierile canonice nu se precizează nicăieri 
în mod limpede ce ar trebui să înţelegem prin termenii „fraţii”, 
respectiv „surorile” lui Isus, considerăm nimerite câteva remarci 
asupra modului în are au fost percepuţi fraţii lui Isus în primele 

                                                 
4 Adoptăm ca ipoteză de lucru cele patru surse: Marcu, Q, M şi L. Considerăm 
că ordinea redactării evangheliilor sinoptice este următoarea: Marcu, Matei, 
Luca. 
5 De reţinut că varianta lucanică (Luca 4:16-30) are parte de o redactare 
sensibil diferită – locuitorii Nazaretului nu întreabă nimic despre mama sau 
fraţii săi, ci doar „Nu este acesta fiul lui Iosif?” 
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secole ale gândirii creştine, cu atât mai mult cu cât subiectul i-a 
divizat pe Părinţii şi scriitorii bisericeşti în mai multe tabere. 
Următoarea prezentare va schiţa doar principalele poziţii adoptate, 
deoarece o prezentare exhaustivă ar căpăta proporţiile unui studiu 
de lungime substanţială.6

Potrivit ipotezelor clasice, în număr de trei7, „fraţii” lui 
Isus au fost consideraţi:  

(1) copiii biologici ai Mariei şi ai lui Iosif, deci fraţi 
după trup ai lui Isus (numai pe jumătate, în fapt, 
dată fiind naşterea din fecioară a lui Isus); 

(2) fraţi vitregi, i.e. copiii lui Iosif dintr-o căsătorie 
anterioară; 

(3) veri – copiii Mariei şi ai lui Cleopa (zis si Alfeu); 
teza cere ca această Marie să fie sora Mariei, 
mama Domnului. 

Aceste concepţii sunt asociate în general cu trei susţinători 
- Helvidiu, Epifaniu şi Ieronim – deoarece în secolul al IV-lea 
aceştia le-au expus în forme devenite „clasice”. Le prezentăm în 
continuare pe scurt. 
 

3.1. Ipoteza helvidiană8

                                                 
6 O bună sinteză a concepţiilor adoptate de scriitorii creştini timpurii este cea a 
episcopului John B. Lightfoot, publicată ca anexă în comentariul la St. Paul’s 
Epistle to the Galatians, [11865, 41874], (ed. electronică), Logos Library System, 
p. 251-290. 
7 În enumerarea posibilităţilor de mai sus, am făcut abstracţie de concepţiile 
ebionită, respectiv adopţionistă. Potrivit acestora, Isus a fost conceput în mod 
natural, prin uniunea fizică dintre Iosif şi Maria, a trăit o viaţă de pietate 
exemplară şi a fost adoptat de Dumnezeu, ca răsplată, la momentul botezului 
său. Ar decurge, din această înţelegere, că fraţii lui Isus sunt fraţii săi biologici 
pe de-a-ntregul. 
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Helvidius (fl. 380), un teolog latin obscur, a rămas în istorie 
fără alt merit decât acela de a fi fost considerat de Ieronim 
suficient de important ca să devină ţinta unui tratat polemic care îl 
viza chiar din titlu (Liber adversus Helvidium de perpetua virginitate B. 
Mariae).9 Helvidius scrisese el însuşi o pledoarie pentru căsătorie, 
ca răspuns la lucrarea unui anume Carterius din Roma, în care 
acesta situa celibatul şi viaţa monahală pe un plan superior 
căsătoriei. Avem aşadar de-a face cu o polemică teologică în 
contrapunct. Pe de o parte, chestiunea ascetismului şi a virginităţii, 
şi pe de cealaltă, statutul Mariei şi al fraţilor lui Isus. 

Deşi scrierea lui Helvidius nu s-a păstrat, putem reconstitui 
principalele aspecte ale acesteia din răspunsul virulent al lui 
Ieronim. Nu vom insista aici asupra tuturor detaliilor şi 
argumentelor folosite de Helvidius,10 ci vom spune că, în urma 
interpretării pe care o face textelor din Evanghelii, ajunge la 
concluzia că Iosif şi Maria au consumat căsătoria, după naşterea 
feciorelnică a lui Isus, iar peste tot unde sunt pomeniţi „fraţii” lui 
Isus este vorba de „copiii Mariei şi ai lui Iosif”. 

                                                                                                                 
8 Pentru o prezentare mai detaliată, vezi J.H. Ropes, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Epistle of St. James, Edinburgh, T. & T. Clark, 1916, p. 54-59. 
9 Saint Jerome, Dogmatic and Polemical Works, trad. John N. Hritzu, Washington, 
Catholic University of America Press, 1965, p. 11-43. 
10 Helvidius face apel la relatarea din Mat. 1:18-25 şi consideră că folosirea 
termenului „logodită” (în loc de „încredinţată”) este un indiciu al intenţiei 
celor doi de a întemeia realmente o familie. De asemenea, v. 25 este interpretat 
în sensul că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria doar înainte de naştere; verbul „a 
cunoaşte” este considerat, evident, un eufemism pentru „relaţii sexuale”. Şi 
relatarea paralelă din Luca este folosită în dezbatere. După Helvidius, expresia 
„pe fiul ei cel întâi născut” (filium suum primogenitum) din Luca 2:7 este un 
argument că Maria a mai avut şi alţi fii. Alte versete folosite de Helvidius în 
sprijinul tezei sale sunt cele care vorbesc despre „fraţii lui Isus” în diferite 
contexte. Prin „fraţi”, teologul înţelege copiii născuţi de Maria lui Iosif. 
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Ca argument că nu este singur în susţinerea acestei 
interpretări, Helvidius face referire la Tertulian şi la Victorin de 
Pettau. 
 

3.2. Ipoteza epifaniană 
Nu doar Ieronim şi-a concentrat energiile pentru a 

respinge teza helvidiană. Mai înaintea sa, o altă personalitate 
ecleziastică a vremii, Epifaniu - episcop de Salamina (Constantia), 
Cipru, din 367 d.Hr. - a redactat o epistolă pastorală în care apăra 
virginitatea perpetuă a Mariei.11 Ulterior, epistola a fost inclusă în 
celebra lucrare Panarion, care descrie şi combate 80 de doctrine 
considerate eretice.12 Între grupările vizate de critica ereziologului 
se află, desigur, helvidienii şi antidicomarianiţii care, în Apus, 
respectiv Răsărit, susţin că Maria a avut copiii din căsătoria cu 
Iosif. 

Epifaniu s-a bazat, în scrierea cărţii, pe anumite surse, iar 
identificarea acestora, mai ales în chestiunea fraţilor lui Isus, este 
problematică. Este posibil ca, în cel puţin două locuri, episcopul 
cipriot să fi preluat informaţii de la Hegesip: în Pan. 78:7 şi 78:8.13 
În primul pasaj se afirmă că prima soţie a lui Iosif, descendentă 

                                                 
11 J.B. Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians, p. 285. 
12 Recent, lucrarea a apărut şi în limba engleză, în două versiuni. Una este 
traducerea lui Frank Williams, publicată la Leiden, E.J. Brill, în două volume, 
The Panarion of Epiphanius of Salamis, Book I (Sects 1-46), 1987; Idem, Book II and 
III (Sects 47-80) 1993. Cealaltă versiune, realizată de Philip R. Amidon, The 
Panarion of St. Epiphanius, Bishop of Salamis: Selected Passages, Oxford, OUP, 1990, 
conţine doar pasajele care descriu credinţele şi practicile celor 80 de secte, fără 
criticile ereziologului şi fără partea de istorie naturală. 
13 Ipoteza îi aparţine lui H.J. Lawlor, Eusebiana: Essays on the Ecclesiastical History 
of Eusebius Pamphilii, ca 264-349. A.D. Bishop of Caesarea, Oxford, OUP, 1917, 
retip. Amsterdam, Philo Press, 1973, apud R. Bauckham, Jude and the Relatives of 
Jesus, Edinburgh, T. & T. Clark, 1990, p. 31. 
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din seminţia lui Iuda, i-a dăruit patru fii şi două fiice, iar în al 
doilea sunt enumeraţi fiii, în ordinea naşterii lor, întocmai ca în 
Mat. 13:55. Tot aici sunt precizate şi numele surorilor lui: Maria şi 
Salome. De asemenea, se spune despre Iosif că avea patruzeci de 
ani când s-a născut cel mai mare fiul al său şi peste optzeci de ani 
la a doua căsătorie.14 După alte studii, Epifaniu foloseşte mai 
degrabă o sursă apocrifă (Protoevangelium Jacobi ori, mai probabil, o 
altă evanghelie apocrifă, astăzi dispărută, bazată pe 
Protoevangelium).15 Dependenţa de Hegesip este mult mai sigură în 
cazul pasajului din Pan. 29:4, unde se afirmă că Iacov era întâiul 
născut al lui Iosif, informaţie care însă ar putea fi compatibilă şi cu 
perspectiva helvidiană.16

Într-o formă sau alta, ipoteza epifaniană se regăseşte, 
conform lui R. Bauckham, în trei alte surse creştine timpurii, 
probabil de origine siriană,17 dintre care pe una (Protoevanghelia lui 
Iacov) am pomenit-o deja. Celelalte două sunt Evanghelia lui Petru 
(în secţiunea care, după cum spune Origen, In Matt. 10:17, nu se 
mai păstrează) şi Evanghelia lui Pseudo-Toma.18

Faptul că aceste tradiţii nu provin din mediul iudaic 
palestinian îi face pe unii cercetători să nu le crediteze cu o valoare 

                                                 
14 R. Bauckham, Jude and the Relatives, p. 31. 
15 R. Bauckham, Jude and the Relatives, p. 31. 
16 R. Bauckham, Jude and the Relatives,  p. 31. 
17 Cristian Bădiliţă, în studiul introductiv la Evanghelia lui Petru, tradusă şi 
publicată în Evanghelii apocrife (vezi n. 18), înclină să dea dreptate lui Völter, 
care plasează originea acestui document în Egipt, nu în Siria. 
18 Evanghelia lui Pseudo-Toma, 16, trad. de Cristian Bădiliţă, în Evanghelii apocrife, 
ed. a III-a, Iaşi, Polirom, 2002, p. 94. În acest episod, Iosif îl trimite pe Iacov 
să strângă lemne. Împreună cu Iacov merge şi copilul Isus. Muşcat de o viperă, 
Iacov trage să moară, însă intervenţia lui Isus, care suflă peste muşcătură, 
ucide şarpele şi îl readuce la viaţă pe fratele său mai mare. 
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istorică foarte mare. Richard Bauckham, unul dintre ei, este totuşi 
dispus să admită posibilitatea ca ele să fie veridice.19  
 

3.3. Ipoteza ieronimiană 
Ieronim nu are niciun predecesor în ipoteza pe care a 

lansat-o în scris împotriva lui Helvidius, în jurul anului 383 d.Hr. 
De altfel, întregul tratat are ca scop nu lămurirea identităţii rudelor 
lui Isus menţionate în evanghelii, ci probarea definitivă a fecioriei 
perpetue a Mariei. În acest scop, autorul face uz atât de o retorică 
avântată, cât şi de o mare ingeniozitate în a pune semnul egal între 
diverse personaje din NT, chiar şi când suprapunerea identităţii 
acestora nu se impune cu necesitate. Prezentăm în continuare 
elementele esenţiale ale ipotezei lui Ieronim, cu precizarea că, 
efectuând diverse permutări în ecuaţia celor cinci elemente 
principale, cercetătorii catolici moderni au ajuns la alte câteva 
posibile variante.20

Pe scurt, teoria lui Ieronim necesită următoarele identificări:  

(1) Maria, mama lui Isus, a avut o soră pe nume Maria, 
numită „a lui Cleopa” (Ioan 19:25). De remarcat că episodul de la 
cruce, din Ioan 19, poate fi interpretat în sensul că sunt prezente 
fie trei, fie patru femei. Ieronim consideră că e vorba de trei: 
mama lui Isus, sora mamei lui – Maria lui Cleopa şi Maria 
Magdalena. Potrivit celeilalte interpretări, sora mamei lui Isus şi 
Maria lui Cleopa (mamă sau soţie?) sunt persoane diferite. 

(2) Maria lui Cleopa (Ioan 19:25) este una şi aceeaşi cu 
Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iose (Marcu 15:40). 

(3) Doi dintre fraţii lui Isus, Iacov şi Iose (Marcu 6:3), sunt 
aceiaşi cu Iacov cel Mic şi Iose, fiii Mariei (Marcu 15:40). 

                                                 
19 Richard Bauckham, Jude and the Relatives, p. 28. 
20 Richard Bauckham le prezintă în Jude and the Relatives, p. 20-23. 
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(4) Iacov cel Mic, „fratele” Domnului, este unul şi acelaşi 
cu Iacov, fiul lui Alfeu, unul dintre ucenici (Marcu 3:18). Să 
precizăm aici că Ieronim dă o valoare comparativă (minor) 
adjectivului „mic” (mikro,j) şi susţine că acest calificativ trebuia să-
l deosebească pe Iacov, fratele şi ucenicul Domnului, de Iacov, 
fiul lui Zebedei. De fapt, potrivit reconstituirii lui Ieronim, în NT 
sunt pomenite doar două persoane cu numele de Iacov, când în 
realitate probabil e vorba de cinci.21

(5) Maria, soţia lui Alfeu, este una şi aceeaşi cu „Maria lui 
Cleopa”. Ieronim nu spune în mod clar că Alfeu şi Cleopa ar fi 
una şi aceeaşi persoană, ci susţine că acesta era doar un mod de a 
o identifica, după numele tatălui ori al unei alte rude. Cert este că, 
ducând mai departe ipoteza, alţi comentatori catolici s-au străduit 
să elimine această dificultate onomastică. 

 Ipoteza lui Ieronim, deşi apărată ulterior în diverse forme, 
este, de fapt, cea mai puţin plauzibilă, din mai multe motive, pe 
care, de altfel, le vom expune în partea a doua a studiului. E 
suficient să remarcăm aici doar că Ieronim nu şi-a susţinut în mod 
consecvent teoria. În lunga sa activitate de cercetător al Scripturii, 
a avut ocazia să se pronunţe asupra problemei în mai multe 
rânduri, ceea ce a şi făcut. J.B. Lightfoot22 reface traseul acestor 
idei, pe care îl sintetizăm în continuare. 

Asupra tratatului antihelvidian (383) nu este cazul să 
insistăm. O altă lucrare, Comentariul la Galateni (387), face doar 
referiri vagi la tratatul scris la Roma, după care adaugă: „Ajunge să 
                                                 
21 Vezi articolul lui Donald A. Hagner, „James (persons)” în Anchor Bible 
Dictionary, vol. 3, p. 616-618, potrivit căruia, în funcţie de modul de 
interpretare, există între 3 şi 7 persoane diferite cu numele de Iacov în NT 
(excluzând, evident, referirile la personaje din VT). Glen A. Koch, „James”, în 
Encyclopedia of Early Christianity, susţine că există 4 sau 5 persoane distincte cu 
acest nume. 
22 J.B. Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians, p. 259-261. 
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spunem acum că Iacov era numit fratele Domnului graţie 
caracterului său ales, al credinţei neîntrecute şi al extraordinare sale 
înţelepciuni: ceilalţi apostoli sunt şi ei numiţi fraţi (Ioan 20:17; cf. 
Ps. 22:22), şi cu atât mai mult el, căruia Domnul, la plecarea, îi 
încredinţase pe fiii Mamei sale (i.e. membrii Bisericii din 
Ierusalim)”. În Catalogul bărbaţilor iluştri (392) şi în Comentariul la 
Matei (398) Ieronim revine la teza din 383, pentru ca în epistola 
către Hedibia (406 sau 407) să le menţioneze pe Maria lui Clopa – 
mătuşa maternă a Domnului, respectiv pe Maria, mama lui Iacov 
şi Iose ca persoane distincte, după care adaugă „deşi alţii susţin că 
mama lui Iacov şi a lui Iose era mătuşa sa.” Să fi uitat autorul că 
între aceşti „alţii” se număra şi el cândva? Să-şi fi schimbat, în 
urma şederii în Palestina, părerea privind rudele lui Isus? Nu 
putem şti cu certitudine. Însă, dacă şi autorul are dubii cu privire la 
propria ipoteză, atunci îndoielile cercetătorului modern sunt 
întemeiate cu atât mai mult. 

Am trecut aşadar în revistă cele trei ipoteze principale 
referitoare la fraţii lui Isus. O tratare detaliată a perspectivelor 
patristice asupra subiectului nu-şi are rolul în acest studiu, mai ales 
că ele pot fi preluate din alte studii care vizează mai îndeaproape 
tema.23 În continuare, vom încerca să prezentăm câteva 

                                                 
23 Două lucrări ample, care nu ne-au fost accesibile, dar care tratează în detaliu 
cele trei ipoteze sunt prezentate în cele ce urmează. Pentru interpretări 
patristice asupra problemei fraţilor lui Isus, lucrarea recomandată îndeobşte 
este cea a lui Joseph Blinzler, Die Brüder und Schwestern Jesu, SBS 21, Stuttgart, 
Katholisches Bibelwerk, 21967, scrisă din perspectivă catolică. Aceluiaşi spaţiu 
teologic îi aparţine şi studiul lui John McHugh, The Mother of Jesus in the New 
Testament, Garden City, Doubleday, 1975, care însă prezintă în detaliu şi 
cercetările protestante în domeniu. Pentru o analiză detaliată a locului lui 
Iacov, fratele Domnului, în tradiţia creştină, vezi John Painter, Just James: The 
Brother of Jesus in History and Tradition, Columbia, Universtiy of South Carolina, 
22004. 
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perspective asupra dezbaterilor care se poartă în mediul academic 
(mai ales între catolici şi protestanţi) asupra acestui subiect. 
 

4. Statutul fraţilor lui Isus în teologia 
contemporană 

În afara lucrărilor publicate unilateral de catolici (Blinzler şi 
McHugh, vezi n. 23), au existat şi cărţi publicate ca urmare a unui 
dialog între catolicii şi protestanţii americani. Un astfel de studiu, 
care atinge şi problema rudelor lui Isus, este Mary in the New 
Testament, tipărit în 1978.24 Pentru secţiunea referitoare la fraţii lui 
Isus, comitetul de analiză, care s-a concentrat mai ales asupra 
imaginii lor în Evanghelia după Marcu, n-a ajuns la un acord 
asupra statutului lor. Au fost afirmate totuşi anumite puncte 
comune, între care şi faptul că virginitatea Mariei după naşterea lui 
Isus nu este o problemă ridicată în mod direct de NT şi că apariţie 
ei, în istoria de mai târziu a Bisericii, a îndreptat atenţia asupra 
naturii exacte a „fraţilor” şi „surorilor” lui Isus. De aceea, nu se 
poate spune că NT îi identifică în mod cert ca fraţi şi surori de sânge 
(copii ai Mariei). Concluzia finală a cercetătorilor care au condus 
discuţiile pentru acest capitol al cărţii este că teologii adoptă o 
soluţie sau alta în funcţie de autoritatea pe care o acordă 
elaborărilor teologice ulterioare. Se face însă trimitere şi la o 
excepţie: comentatorul catolic R. Pesch25 susţinea, de pildă, că 
fraţii lui Isus sunt rude de sânge, copii ai Mariei. Cum pururea 
fecioria Mariei este o dogmă afirmată constant de Biserică, rămâne 
de văzut dacă autorităţile Bisericeşti vor tolera teoria lui Pesch, se 
                                                 
24 R.E Brown, K.P. Donfried et al. (ed.), Mary in the New Testament, 
Mahwah/Paulist Press şi Philadelphia/Fortress Press, 1978. Cu câţiva ani mai 
înainte s-a publicat lucrarea Peter in the New Testament, după o metodologie 
similară. 
25 R. Pesch, Das Markusevangelium, HTKN II/1, Freiburg, Herder, 1976. 
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preciza în nota de la finalul capitolului dedicat imaginii Mariei în 
Evanghelia după Marcu.26

Alţi doi parteneri de dialog pe marginea rudelor lui Isus au 
fost John P. Meier (catolic american) şi Richard Bauckham 
(anglican britanic).27 Discursul inaugural ţinut de teologul 
american la a cincizeci şi patra Adunare Generală a Catholic Biblical 
Association, pe care a prezidat-o în perioada 1991-1992, s-a intitulat 
The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspective şi a fost 
publicat în Catholic Biblical Quarterly.28 După ce evaluează 
informaţiile din NT, din Iosif Flaviu, literatura creştină timpurie 
(apocrife, Părinţi preniceeni, Părinţi niceeni) şi literatura recentă 
relevantă pentru subiect, Meier aduce argumente decisive că 
ipoteza ieronimiană este gratuită şi că poate fi scoasă din calcul 
fără dificultăţi. Când trebuie însă să decidă între ipoteza helvidiană 
şi cea epifaniană, autorul recunoaşte că informaţiile puţine fac 
imposibilă certitudinea absolută (s.n.) în această privinţă. Totuşi, 
autorul îşi îngăduie să opteze pentru una dintre cele două 
posibilităţi, când spune: 

Dacă, făcând abstracţie de credinţă şi de învăţătura ulterioară 
a Bisericii, istoricului sau exegetului i se cere să emită o 
judecată privind textele NT şi patristice pe care le-am 
examinat, văzute doar ca surse istorice, cea mai probabilă 

                                                 
26 În studiul său, John P. Meier (vezi n. urm.) constata că, deşi comentariul 
masiv al lui Pesch a stârnit o adevărată furtună în rândul catolicilor germani, 
autorul lui n-a fost (cel puţin până la data scrierii articolului) cenzurat sau 
condamnat în vreun fel de Roma pentru părerile sale. 
27 Fiecare dintre cei doi cercetători îşi publicase vederile despre „fraţii lui Isus” 
în studii ample: Richard Bauckham, Jude and the Relatives of Jesus, Edinburgh, 
Clark, 1990; J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 1, 
(AB Reference Library), New York, Doubleday, 1991. Evident, dialogul i-a 
adus în situaţia de a-şi nuanţa părerile exprimate anterior. 
28 J. P. Meier, „The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspective”, 
în CBQ 54 (1992) 1-28. 
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opinie este că fraţii şi surorile lui Isus au fost rude bune (true 
siblings).29

Autorul nu uită să precizeze însă că ipoteza epifaniană 
poate fi susţinută în egală măsură de cercetători caracterizaţi de 
integritate intelectuală, dându-l ca exemplu pe Richard Bauckham. 
Vizat direct de acest studiu, Bauckham a răspuns într-un articol, 
publicat, la diferenţă de doi ani, tot de CBQ.30 În el, autorul îşi 
exprima îndoiala că ipoteza helvidiană este mai probabilă decât cea 
epifaniană şi îşi propunea să adauge discuţiei un argument care să 
încline uşor balanţa în favoarea concepţiei epifaniene. Aşadar, 
după argumentul lingvistic, cel privitor la critica redacţională şi cel 
despre mărturiile din al doilea secol d.Hr.,31 care în ele însele nu 
pot fi decisive, Bauckham adaugă pledoariei un nou element: 
analiza expresiei „fiul Mariei” din Marcu 6:3. Textul comportă o 
dificultate: potrivit lui Marcu, la Nazaret, Isus este numit „fiul 
Mariei” şi nu „fiul lui Iosif”, ca în celelalte evanghelii (Mat. 13:55; 
Luca 4:22; Ioan 6:42). Deşi au fost oferite mai multe soluţii 
(inclusiv de către Meier), ele nu sunt satisfăcătoare, este de părere 

                                                 
29 John P. Meier, „Brothers and Sisters”, p. 26. 
30 R. Bauckham, „The Brothers and Sisters of Jesus: An Epiphanian Response 
to John P. Meier”, în CBQ 54 (1994) p. 686-700. 
31 În Jude and the Relatives, Bauckham era de părere că doar soluţia epifaniană 
are o atestare timpurie mai satisfăcătoare (dat fiind că cea helvidiană apare abia 
cu Tertullian), fiind atestată deja la mijlocul sec. II de Protoevanghelia lui Iacov, 
Evanghelia lui Petru şi Evanghelia lui Pseudo-Toma. În plus, autorul ia în 
considerare trei alte posibile mărturii privitoare la tradiţia palestiniană iudeo-
creştină despre fraţii lui Isus: (1) o aşa-numită Evanghelie după Evrei, la care face 
referire scriitorul medieval Sedulius Scotus; (2) A doua apocalipsă a lui Iacov, de 
la Nag Hammadi; şi (3) informaţii de la Hegesip, păstrate la Eusebiu. Totuşi, 
spune cercetătorul britanic, în acest ultim caz, nu se poate stabili cu precizie 
unde se situa Hegesip, deoarece, strict din forma sub care păstrează Eusebiu 
informaţiile, acestea sunt compatibile atât cu ipoteza helvidiană, cât şi cu cea 
epifaniană. 
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teologul anglican. 32 Mai mult, autorul se declară surprins că n-a 
fost luată în considerare o altă posibilă explicaţie: locuitorii 
Nazaretului au folosit acest mod de apelare tocmai pentru a-l 
diferenţia pe Isus, singurul fiu al mamei sale (şi al lui Iosif, în 
concepţia lor, n.n.) de ceilalţi fii ai lui Iosif, proveniţi dintr-o 
căsătorie anterioară. După ce aduce ca sprijin numeroase versete 
din VT care conţin situaţii similare, Bauckham conchide: 

Este uşor de imaginat că, dacă în afara Nazaretului Isus era 
identificat ca „fiul lui Iosif, la Nazaret, unde familia sa era 
cunoscută, copiii celor două soţii ale lui Iosif trebuiau 
diferenţiaţi de metronime. Isus e numit „fiul Mariei” tocmai 
pentru că Iacov, Iose, Juda şi Simon nu erau fiii Mariei.33

Teologul anglican îşi va fi atins deci scopul propus: acela 
de a arăta că problema fraţilor lui Isus nu poate fi tranşată atât de 
simplu pe cât ar fi dorit John Meier. Dialogul lor însă nu s-a oprit 
aici. Peste câţiva ani, Bauckham a primit un nou răspuns, în acelaşi 
jurnal teologic.34 De această dată, Meier nu reia dezbaterea punct 
cu punct, ci se mărgineşte să abordează o singură chestiune: 
valoarea apocrifelor de secol II pentru problema „fraţilor 
                                                 
32 Potrivit lui Bauckham, Meier susţine în cartea sa următoarea explicaţie: deşi 
în mod obişnuit Isus era denumit cu apelativul „fiul lui Iosif”, în contextul 
evenimentului din Marcu 6:3 (predica din sinagoga de la Nazaret), oamenilor 
le vine mai la îndemână să folosească o „descriere informală”, identificându-l 
prin referire la singurul său părinte în viaţă – Maria. Pentru părerea lui Meier şi 
critica lui Bauckham, vezi R. Bauckham, „Brothers and Sisters” în CBQ 54 
(1994) p. 699. 
33 R. Bauckham, „Brothers and Sisters” în CBQ 54 (1994) p. 700. Se impune 
aici o precizare. Deşi Bauckham este adeptul ipotezei epifaniene, el nu leagă 
această chestiune de virginitatea perpetuă a Mariei, cum s-a întâmplat în 
dezbaterile din sec. IV. Aşadar, teologul britanic este de părere că, dacă 
ipoteza epifaniană este corectă, Maria şi Iosif au avut relaţii maritale obişnuite 
după naşterea lui Isus, dar n-au avut copii. 
34 J.P. Meier, „On Retrojecting Later Questions from Later Texts: A Reply to 
Richard Bauckham”, în CBQ 59 (1997), p. 511-527. 
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Domnului”. În urma studiului amănunţit al celor trei apocrife, 
Meier desfiinţează rând pe rând cele trei presupuse dovezi: (a) 
Evanghelia lui Petru, aşa cum s-a păstrat este incompletă, iar 
mărturia lui Origen despre atestarea „fraţilor” lui Isus în textul 
lipsă este problematică35; (b) Protoevanghelia lui Iacov este un „text 
legendar, midraşic, extrem de improbabil de la început până la 
sfârşit”;36 (c) iar Evanghelia lui Pseudo-Toma nu spune în mod clar că 
Iacov, fratele lui Isus, este mai mare decât el.37

                                                 
35 În comentariul său, Origen spune în treacăt că unii oameni îi consideră pe 
fraţii lui Isus rezultatul unei căsătorii anterioare a lui Iosif şi că părerea provine 
din tradiţia consemnată în evanghelia lui Petru sau în cartea lui Iacov (kata. 
Pe,tron euvaggeli,ou, h; th/j bi,blou vIakw,bou) în PG 13, col. 876-877, apud J.P. 
Meier, „On Retrojecting” în CBQ 59, p. 515, n. 7. Această remarcă este 
considerată cam vagă de autorul articolului citat, care conchide: „Evident, 
Origen nu spune limpede care e sursa ideii şi nu a verificat referinţa”. 
36 Potrivit lui Meier, „On Retrojecting”, p. 517-521, autorul PJ comite multe 
greşeli cu referire la geografia Palestinei, condiţiile politice sau practicile 
iudaice din perioada celui de-Al Doilea Templu şi confundă sau amestecă în 
mod stângaci naraţiunile privind naşterea lui Isus, din Matei, respectiv Luca. 
Spre exemplificare, vom menţiona doar câteva aspecte foarte improbabile, din 
primele capitole. Un înger îl anunţă pe Ioachim, care este plecat de-acasă, că 
Ana a rămas însărcinată („va rămâne însărcinată” este lecţiunea din 
manuscrisele târzii, care au perceput aici o dificultate). Din primele capitole ale 
cărţii reiese că micuţa Maria a crescut într-o recluziune aproape totală: în 
primii trei ani de viaţă atinge pământul o singură dată, la vârsta şase luni, când 
face şapte paşi şi se întoarce în braţele mamei; în plus, camera copilei este 
transformată de la bun început într-un soi de sanctuar (loc de rugăciune!). 
Pentru a o păstra pură, îi sunt aduse ca tovarăşe de joacă doar copilele 
neîntinate ale evreilor. La vârsta de un an părinţii dau o masă festivă la care 
participă preoţii, învăţaţii, bătrânii şi întreg poporul lui Israel! Mutarea Mariei 
în Templu, proiectată pentru vârsta de 2 ani, se realizează cu amânare de un an 
(„ca să nu plângă mititica după tată şi după mama ei”) şi se desfăşoară cu un 
alai alcătuit din fiicele neîntinate ale evreilor cu făclii în mâini. Maria este 
primită de preotul Templului, care o aşază pe a treia treaptă a altarului. 
Dumnezeu pogoară har asupra ei, iar Maria începe să danseze. În Templu, în 
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Discuţiile în contradictoriu pe acest subiect sunt deci 
departe de a se fi încheiat. Ne vom insista asupra altor detalii. Cert 
este că problema rămâne în atenţia cercetătorilor şi studiile pe 
acest subiect vor continua să apară cu regularitate.38

 

5. Statutul fraţilor lui Isus în cercetarea biblico-
teologică ortodoxă română 

După ştiinţa noastră, cercetările autorilor români despre 
„fraţii Domnului” sunt puţine. În afara unui scurt articol, pe 
această temă, din Dicţionarul Noului Testament, al lui Ioan Mircea, nu 
cunoaştem decât contribuţia cuprinzătoare a lui Ioan Gh. Savin39, 
publicată cu peste două decenii înaintea Dicţionarului. Întrucât 
poziţia exprimată de Ioan Mircea, reprezintă o reluarea tezei lui 

                                                                                                                 
Sfânta Sfintelor (!) Maria primeşte hrana din palma unui înger, iar la vârsta de 
12 ani, ca să nu pângărească locul de rugăciune, trebuie să fie încredinţată unui 
văduv. Sunt adunaţi deci mai mulţi văduvi, care poartă fiecare în mână câte o 
nuia. Preotul se roagă cu ele în Sfânta Sfintelor, după care le înapoiază 
posesorilor. Din nuiaua lui Iosif apare o porumbiţă care i se aşază pe creştet – 
semn că el este alesul. Iosif protestează, dar în cele din urmă acceptă. Acestea 
sunt doar câteva aspecte la care ne-am oprit. Enumerarea şi analizarea detaliată 
a tuturor acestor aspecte este imposibilă în contextul referatului de faţă. 
37 Episodul în care Iacov merge să strângă lemne, însoţit de „copilul Isus” este 
interpretat în sensul că Iacov este mai mare. Totuşi, Meier atrage agenţia că 
expresia to. paidi,on vIhsou/j este folosită cu regularitate în evanghelie pentru a 
face referire la Isus, indiferent de vârstă. De ex., atât în 2:1, când Isus are 5 ani, 
cât şi în 19:1, când are doisprezece ani, se foloseşte tot expresia „copilul Isus”. 
Vezi Meier, „On Retrojecting”, p. 523, n. 25. 
38 John Painter, Just James: The Brother of Jesus in History and Tradition, Columbia, 
University of South Carolina Press, 22004; Bruce Chilton & Jacob Neusner, 
James the Just and His Mission, Westminster John Knox Press, 2001. 
39 Ioan Gh. Savin, „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei «fraţii 
Domnului»” în Studii teologice, nr. 5-6, anul XIII, mai-iunie 1961, p. 271-296. 
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Vasile Gheorghiu, dintr-un comentariu publicat în perioada 
interbelică, ne vom opri întâi asupra ei. 

Ioan Mircea declară chiar de la început că „aşa-zişii «fraţii 
Domnului» erau «rude», veri secundari sau «veri al doilea»”40 
Urmează recursul clasic la termenul ebraic ah care, având o gamă 
largă de sensuri (frate bun, frate vitreg, frate de levirat, unchi, 
nepot, strănepot, văr primar, văr secundar, cumnat), face posibilă 
o înţelegere similară a grecescului avdelfo,j. Pentru autor, „orice 
altă încercare de a explica această expresie şi gradul de frăţietate a 
lui Iisus cu aşa-zişii «fraţii Lui», este departe de adevăr şi chiar 
blasfemică şi un sacrilegiu din partea celor care, considerându-i 
fraţi buni, atacă fecioria Maicii Domnului.”41 Este criticată, aşadar, 
în primul rând concepţia protestantă, care ia termenul „fraţi” în 
sens literal. Totuşi, nici ipoteza „epifaniană” nu este cruţată, chiar 
dacă autorul o prezintă într-o altă variantă.42 Cert este că, pentru 
teologul român, o primă căsătorie a lui Iosif presupune cu 
necesitate un divorţ, ceea ce, evident, devine incompatibil cu 
caracterul drept al lui Iosif. Aceste considerent îl fac pe Ioan 
Mircea, în deplin acord cu Vasile Gheorghiu, să considere că 
„trebuie să rămână bine stabilit că «fraţii şi surorile Domnului», 

                                                 
40 Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 21995, p. 
186. 
41 Ioan Mircea, DNT, p. 186. 
42 Potrivit autorului, unii comentatori, pe baza unor apocrife (Potoevanghelia lui 
Iacov şi Evanghelia lui Petru), susţin că fraţii Domnului ar fi copiii lui Iosif dintr-
o căsătorie anterioară, prin aceea că Maria, sora Maicii Domnului, ar fi fost 
prima soţie a lui Iosif, cu care a avut 4 băieţi şi două fiice. După toate 
aparenţele, avem aici de-a face cu o concepţie mixtă: epifaniană şi ieronimiană 
în acelaşi timp. În orice caz, din PJ reiese limpede că Iosif era văduv, prin 
urmare nu ar fi putut avea ca primă soţie pe Maria, sora Maicii Domnului, care 
a fost martoră la Răstignire. Prin urmare, fie Ioan Mircea face o confuzie, fie 
preia necritic păreri eronate.  
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despre care se vorbeşte în Evanghelii, sunt verii secundari ai 
Domnului nostru Iisus Hristos.”43

Lucrurile sunt însă departe de a fi „bine stabilite” în 
teologia românească, după cum este de părere prof. Savin în 
articolul său: „Prima constatare care ni se impune este aceea a unei 
impreciziuni de formulare, ca şi a unei diversităţi de atitudine, 
între forurile conducătoare şi învăţătoare şi între Biserica 
liturghisitoare [i.e. cu privire la „fraţii Domnului”].44 După ce 
respinge interpretarea literală a textului (fraţii ca vlăstari ai Mariei 
şi ai lui Iosif), autorul enumeră posibilităţile care mai rămân: 

Dacă aceşti aşa zişi «fraţii ai Domnului» nu sunt fraţii Lui 
drepţi, atunci ce sunt ei? Fraţii Lui vitregi, ca fii ai lui Iosif, 
cum spun cărţile noastre liturgice: Mineele şi Penticostarul? 
Sau rude apropiate, în speţă: veri primari sau secundari, cum 
spun exegeţii noştri de catedră? Sau «nişte veri, sau alte 
rudenii», cum se spune, oarecum conciliant, dar evaziv, în 
«Învăţătura de credinţă» recent tipărită de Institutul Biblic şi 
de Misiune Ortodoxă, menită să fie călăuza în materie de 
credinţă în sânul Bisericii noastre, cler şi credincioşi, 
deopotrivă? Problema nu e limpezită.”45

Savin identifică deci trei atitudini: (a) liturgică; (b) 
academică sau didactică şi (c) ierarhică. Prima dintre ele poate fi 
dedusă din Penticostar şi din Minee46, care declară că Iosif a avut 
patru băieţi (Iacov, Iosie, Simeon47, Iuda) şi trei fete (Estera, 
                                                 
43 Ioan Mircea, DNT, p. 187. 
44 Ioan Gh. Savin, „Precizări şi reconsiderări”, p. 272. 
45 Ioan Gh. Savin, „Precizări şi reconsiderări”, p. 272-273. 
46 Savin citează din Penticostarul de la Neamţ, retipărit în 1912 la Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti şi din Mineiul pe luna aprilie, ediţia de Neamţ, retipărit în 
1929. 
47 Potrivit Mineiului pe aprilie, la sărbătorirea din 27 aprilie a Sfântului 
Mucenic Simeon, ediţia de Neamţ, retip. 1929, îl declară pe Sf. Simeon, 
episcopul Ierusalimului şi rudenia Domnului, fecior al Logodincului şi frate cu 
Iacov. În realitate, după mărturia lui Hegesip, păstrată de Eusebiu (Ist.bis. 3.11 
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Tamara şi Salome a lui Zebedei). A doua atitudinea, cea 
academică, este reprezentată de Vasile Gheorghiu, citat deja mai 
sus. Ioan Savin susţine că, spre deosebire de teologul de la 
Cernăuţi, ceilalţi profesori români susţin că „fraţii Domnului” sunt 
veri primari, nu secundari. Nu în ultimul rând, atitudinea ierarhică 
încearcă să împace perspectivele, declarându-i pe fraţii lui Isus 
„veri sau alte rude ale Lui”.48 Această poziţie, spune Savin, este 
mai corectă, dar nu suficient de clară, de aceea se impun lămuriri 
suplimentare. 

Lămuririle care se dau sunt după cum urmează: Iacov (cel 
Mic) şi Iose sunt fiii Mariei lui Cleopa, sora Maicii Domnului, deci 
sunt veri primari ai Domnului. Prin „soră” spune Savin, trebuie 
înţeles de fapt „cumnată” (i.e. sora lui Iosif), dat fiind că, după PJ, 
Ioachim şi Ana au avut o singură fiică, pe Maria, Maica 
Domnului.49 Cât despre Iuda şi Simeon, lor li se recunoaşte 
statutul de fii ai lui Iosif, evident, dintr-o căsătorie anterioară, 
încheiată prin moartea soţiei. În sprijinul acestei a doua părţi a 
argumentaţiei sale, Savin îl invocă pe Hegesip ca mărturie: 

După Hegesip […], aceşti fraţi ai Domnului nu erau toţi fiii 
lui Iosif, ci numai doi din ei, Iuda şi Simon, ceilalţi doi, Iacob 
şi Iosif, fiind fiii Mariei lui Cleopa, care Cleopa era fratele lui 
Iosif, soţul legal al Sfintei Fecioare. Hegesip împarte pe aceşti 

                                                                                                                 
şi 4.22), Simeon, episcopul Ierusalimului, a fost fiul lui Cleopa, fratele lui Iosif, 
deci văr al lui Isus. În acest caz, e vorba de alt Simeon decât Simeon fiul lui 
Iosif. 
48 Savin citează din Învăţătura de credinţă ortodoxă, Bucureşti, EIBMO, 1952. 
49 Cum de evanghelistul Ioan nu se gândeşte să o denumească, mai corect, pe 
această Marie cu titlul de „sora lui Iosif” nu ni se spune. Devine însă evident 
că, ori de câte ori termeni ca „frate” sau „soră” par să fie incomozi în 
accepţiunea lor „naturală”, se recurge la acelaşi tip de argumentaţie care 
supune terminologia la un veritabil tratament procustian. Ne putem întreba, 
pe bună dreptate, de ce nu şi alţi fraţi celebri din Biblie (Marta şi Maria, Petru 
şi Andrei) nu sunt de fapt consideraţi veri sau cumnaţi. 
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„fraţi ai Domnului” în două grupe: una davidică, prin fiii lui 
Iosif, şi alta levitică, prin fiii Mariei lui Cleopa”50

Este cazul să semnalăm aici o problemă gravă: Ioan Savin 
nu are curiozitatea să verifice dacă Hegesip spune literalmente 
ceea ce îi atribuie Lagrange, comentatorul a cărui interpretare o 
preia în acest punct. Lipsa unei confruntări cu textul lui Hegesip 
păstrat la Eusebiu transformă întreaga argumentaţie a teologului 
român într-un demers profund găunos. Hegesip, de fapt, vorbeşte 
despre următoarele rude: (a) Iacov – fratele Domnului – a cărui 
viaţă pioasă, sfârşită prin martiraj o descrie; (b) nepoţii lui Iuda, cel 
considerat fratele Domnului după trup şi (c) Simeon, fiul lui 
Cleopa (aşadar, nu al lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară).51

Sunt pomeniţi deci numai Iacov şi Iuda ca fraţi ai 
Domnului. Despre Simeon (fiul lui Iosif) şi despre Iosif (Iose) nu 
se spune nimic. Dovada că Ioan Savin n-a verificat textul original 
este dată şi de faptul că, în paragraful următor, el citează un alt 
comentator francez, potrivit căruia la Hegesip apare prima dată 
denumirea de „veri ai Domnului”, dată lui Simeon, fiul lui Cleopa, 
fratele lui Iosif!52 Din aceste două paragrafe Ioan Savin dă de 
înţeles că Hegesip scrie despre două persoane (Simon, fiul lui Iosif 
şi Simeon, fiul lui Cleopa), când realitate este vorba de una şi 
aceeaşi. Alternanţa Simon/Simeon se datorează redactării lui 
Eusebiu. După cum arată R. Bauckham, istoricul răsăritean 
foloseşte numele „Simon fiul lui Clopas” când citează cuvintele lui 
Hegesip, (3.32.3, 6); dimpotrivă, când parafrazează sursa ori scrie 
                                                 
50 Savin, „Câteva precizări”, p. 286. Autorul preia aceste informaţii din M.I. 
Lagrange, L’Evangile selon Saint Marc, 1923, p. 86-87. 
51 Pasajele din Eusebiu unde apar aceste informaţii sunt următoarele: Iacov 
(2.23.4-18); nepoţii lui Iuda (3.19.1-3.20.7; 3.32.5-6); Simeon, fiul lui Cleopa 
(3.11-12, 4.22.4). 
52 Ioan Gh. Savin, „Câteva precizări”, p. 286, § care începe cu „Această 
mărturie a lui Hegesip”. 
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liber, numele folosit este Simeon (3.11.1; 3:22.1; 3:32.1-2, 4; 
3:35.1), care apare astfel şi în lista episcopilor de la Ierusalim 
(4.5.3).53

Dincolo de această dificultate, pe care nu o sesizează, Ioan 
Savin trebuie să justifice şi modul în care „verii” lui Isus ajung sub 
acelaşi acoperiş cu Iosif şi cu fiii acestuia. Soluţia postulată e 
simplă: rămas văduv cu cel puţin doi copii (Iuda şi Simon), Iosif ia 
la sine pe soţia fratelui său Cleopa, rămasă văduvă cu copii (Iacov 
şi Iosif şi una sau două fiice – Tamara şi Estera).54 Respectând cu 
rigoare consecinţele care decurg din sursele franceze citate de 
Savin, între copii văduvei aduse de Iosif în casa lui ar fi trebuit să 
se numere şi aşa-zisul „Simeon, fiul lui Cleopa”, iar numărul final 
de „fraţi” să fie cinci: Iuda, Simon (fiii lui Iosif din prima 
căsătorie) şi Iacov, Iosif şi Simeon (fiii lui Cleopa)! Teologul 
român se arată însă interesat nu de testarea propriei reconstituiri, 
ci de fundamentarea ei cu orice preţ. În această etapă a 
argumentaţiei, accentul lui cade pe justificarea „ambianţei de 
cohabitare familială” în cadrul căreia trebuie înţeles termenul 
„frate” aplicat rudelor Domnului: 

Acest element al „cohabitării” acestor fraţi şi veri, sub acelaşi 
acoperământ al locuinţei lui Iosif, trebuie avut în vedere, în 
primul rând, când e vorba de explicat raporturile reale de 
înrudire şi titulatura comună de „fraţi ai Domnului”, ce se 
dau acestor fraţi ai lui Iisus, „fiu al teslarului Iosif”, cum Îl 
socoteau iudeii, şi ne referă Evanghelistul Matei. 

Chiar dacă articolul citat mai sus se încheie pe o notă 
triumfală („Aşa este ortodox şi evanghelic. Şi acesta e şi adevărul”), 
soluţia propusă de autorul lui nu rezistă unei analize riguroase. O 
primă critică ce se poate aduce vizează cunoaşterea deficitară a 
textelor primare (Hegesip apud Eusebiu). O alta se referă la teza 
                                                 
53 R. Bauckham, Jude and the Relatives, p. 83. 
54 Ioan Gh. Savin, „Câteva precizări”, p. 291. 
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gratuită potrivit căreia Iacov cel Mic şi Iose (fiii Mariei) sunt 
aceiaşi cu Iacov şi Iosif, fraţii lui Isus, din lista celor patru. În fapt, 
frecvenţa mare a unor nume ca Simon, Iose/Iosif şi Iacov în 
rândul iudeilor palestinieni, în perioada 330 î.Hr. şi 200 d.Hr., ar 
trebui să îndemne la prudenţă pe orice interpret al evangheliilor. 
Vom elabora acest aspect în secţiunea următoare. 
 

6. Evaluarea ipotezelor 
Este timpul să încercăm acum conturarea unei înţelegeri 

privind statutul fraţilor Domnului, în lumina ipotezelor clasice şi a 
dezbaterilor recente. Un aspect care ni se impune cu mare claritate 
este următorul: teza că „fraţii” lui Isus (ori cel puţin Iacov şi Iosif) 
ar fi de fapt verii lui este nefondată, ba chiar contrazisă de 
următoarele argumente: 

(1) Pavel face două referiri la fraţii Domnului. Una îl 
vizează pe Iacov ca avdelfo.j tou/ kuri,ou. (Gal. 1:9), cealaltă pe 
fraţii Domnului ca grup (1 Cor. 9:5). Chiar dacă admitem că 
vorbitorii de ebraică şi aramaică foloseau acelaşi termen (ah) 
pentru a desemna diverse grade de înrudire, Pavel cunoaşte 
suficient de bine limba greacă, şi distincţia frate/văr, dat fiind că 
foloseşte ultimul termen în Col. 4:10 (Ma/rkoj o` avneyio.j 
Barnaba/). Prin urmare, ne-am putea aştepta ca el să folosească 
acelaşi termen (avneyio,j) şi cu referire la Iacov sau la fraţii 
Domnului, dacă ar fi cazul.55

                                                 
55 Pentru o prezentare detaliată a acestui argument, a obiecţiilor care i s-au 
adus şi a respingerii lor, vezi J.P. Meier, „The Brothers and Sisters”, în CBQ, 
54, 1992, p. 17-18. Meier atrage atenţia în special asupra analogiei falacioase 
între VT grec (LXX) şi documentele NT, deoarece originea lor este diferită. 
LXX, tributară unui mod de a traduce literal, se caracterizează prin aşa-numita 
„translation Greek”, de aceea avdelfo,j traduce termenul ah chiar şi când e 
vorba de veri, unchi etc. Autorii NT însă, spune Meier, nu dau deloc impresia 
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(2) Dacă în cazul lui Pavel unii cercetători preferă să creadă 
că utilizarea sintagmelor „fratele Domnului”, respectiv „fraţii 
Domnului” se datorează influenţei unei expresii aramaice devenite 
„termen tehnic” (vezi n. 55), în cazul altei mărturii, argumentul 
originalului aramaic devine irelevant. Despre Iacov scrie şi 
istoricul Iosif Flaviu, pe care îl putem bănui cel mai puţin de a fi 
folosit terminologia tehnică a primilor creştini. În Antichităţi iudaice 
(20.9.1 §200), autorul se referă la „fratele lui Isus, denumit Hristos 
(el se numea Iacob)”56 Mărturia lui Iosif Flaviu este cu atât mai 
importantă, cu cât, atunci când comentează Gen. 29:12, pasaj în 
care termenul „frate” desemnează „nepot”, istoricul corectează şi 
explică gradul de înrudire corectă, arătând că Iacov şi Rahela sunt 

                                                                                                                 
că au de-a face cu o tradiţie sacră fixă, care trebuie tradusă în mod cât mai fidel 
(asta şi în cazul în care ar avea la dispoziţie eventuale surse aramaice). Matei şi 
Luca operează fără rezerve „îmbunătăţiri” ale textului lui Marcu, iar în cazul lui 
Pavel nu există niciun fel de original aramaic sau ebraic care să-l influenţeze în 
utilizarea termenului avdelfo,j. În corespondenţa sa cu bisericile din Galatia, 
respectiv Corint, Pavel îşi îngăduie să scrie liber despre evenimentele la care a 
participat, respectiv persoanele cu care a intrat în contact, de aceea 
interpretarea termenului avdelfo,j din NT grec prin prisma utilizării lui din 
LXX este neavenită. În chip de contraargument, s-a afirmat că o sintagmă 
aramaică timpurie – ´aHä´ Dî märéyä´ („fraţii Domnului”), care îi desemna pe 
„veri”, a ajuns să fie tradusă literal în greacă prin oi` avdelfoi. tou/ kuri,ou, iar 
Pavel ar fi preluat şi el acest limbaj tehnic. Acest contraargument, atrage 
atenţia Meier, ignoră un fapt important: în Ierusalim a existat o comunitate 
elenistă importantă încă de la început, iar membrii ei îl cunoşteau bine pe 
Iacov, deci ar fi trebuit să-şi impună formula oi` avneyioi. tou/ kuri,ou, dacă ar 
fi fost vorba realmente de „veri”. 
56 Iosif Flaviu, Antichităţi iudaice, vol. 2, trad. Ion Acsan, Bucureşti, Hasefer, 
20.9.1, p. 571.  Istoricul spune că, profitând de moartea lui Festus şi de faptul 
că Albinus era încă pe drum, Ananus l-a adus în faţa sinedriului pe Iacov (to.n 
avdelfo.n VIhsou/ tou/ legome,nou Cristou/ VIa,kwboj o;noma auvtw/|), împreună cu 
alţii, şi, acuzându-i de încălcarea legii, i-a condamnat să fie ucişi cu pietre. 
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veri.57 La Iosif Flaviu termenul avneyio,j nu înregistrează decât 10 
ocurenţe în cele două lucrări mari ale sale (Antichităţi şi Războiul 
iudeilor), însă istoricul nu ezită să-l folosească acolo unde prezenţa 
lui se impune. 

(3) Mărturia lui Hegesip este, de asemenea, importantă şi 
din ea rezultă că acest scriitor bisericesc ştie să facă deosebire 
precisă între diferitele rude ale lui Isus. Lucrarea lui, intitulată 
Hyponemata (Memorii) pe păstrează fragmentar la Eusebiu. În 
ordinea cărţilor din Istoria bisericească a lui Eusebiu, sunt menţionate 
următoarele rude ale lui Isus: Iacov, fratele Domnului (2.23.1, 4); 
nepoţii lui Iuda (3.20.1); Iuda, fratele Domnului după trup 
(3.20.1); Simeon, fiul lui Cleopa (3.32.1, 3); Cleopa, unchiul 
Domnului (4.22.4); Simeon, vărul Domnului (4.22.4). Rezumând, 
se observă uşor că Hegesip face uz de o terminologie diversă 
(frate, unchi, nepot, văr) atunci când tratează problema, ceea ce 
înseamnă că, potrivit autorului Memoriilor, Iuda şi Iacov nu pot fi 
decât copiii lui Iosif şi ai Mariei (fraţi pe jumătate cu Isus) sau 
fraţii vitregi ai Mântuitorului (copiii lui Iosif din altă căsătorie). 
Aceasta, evident, înseamnă că între rudele lui Isus se numărau cel 
puţin două persoane cu numele Simon/Simeon: fratele său (Mat. 
13:55 et al.) şi vărul său (fiul lui Cleopa, fratele lui Iosif), despre 
care aflăm de la Hegesip. Faptul n-ar trebui să ne surprindă. 
Potrivit unei statistici care inventariază cele mai populare 99 de 
                                                 
57 În ebraică, Gen. 29:12 spune: aWh h'ybia' yxia] yKi lxer"l. bqo[]y: dGEY:w: (wayyaGGëd 
ya`áqöb lüräHël Kî ´áHî ´äbîºhä hû´; Şi a spus Iacov Rahelei că este fratele tatălui ei). 
LXX traduce versetul după cum urmează, redând xa' prin avdelfo,j: kai. 
avnh,ggeilen th/| Rachl o[ti avdelfo.j tou/ patro.j auvth/j evstin. Reluând 
episodul, Iosif Flaviu pune în gura lui Iacov următoarele cuvinte: ~Rebe,kka 
ga.r mh,thr evmh. Laba,nou patro.j tou/ sou/ avdelfh. patro,j te tou/ auvtou/ kai. 
mhtro,j avneyioi. dV evsme.n h`mei/j evgw, te kai. su,, (Rebeca, mama mea, este sora 
tatălui tău, Laban, fiind născuţi din acelaşi tată şi de aceeaşi mamă; suntem adică veri, eu 
şi cu tine). Iosif Flaviu, Antichităţi, vol. 1, trad. Ion Acsan, 1.19.4, p. 54. 
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nume masculine în rândul iudeilor palestinieni din perioada 330 
î.Hr.–200 d.Hr., Simon/Simeon se situează pe primul loc.58 
Explicaţia este simplă: Simon este al doilea dintre cei cinci fii ai lui 
Matatia şi adevăratul întemeietor al dinastiei Haşmoneilor. Fiindcă 
a supravieţuit fraţilor săi şi a obţinut independenţa Iudeii, aducând 
o perioadă de relativă stabilitate (142-134 î.Hr.), memoria lui a 
ajuns să fie preţuită în mod special.59 Numele „Simon/Simeon” se 
află pe locul întâi ca popularitate şi în NT, unde nu mai puţin de 8 
persoane sunt denumite astfel. 

(4) Tertulian ar putea fi şi el încadrat în categoria celor care 
susţin că fraţii lui Isus sunt copiii Mariei şi ai lui Iosif. Spunem „ar 
putea”, deoarece invocarea teologului apusean în chip de 
precursor sigur al ipotezei helvidiene este contestată de cercetători 
catolici ca Blinzler şi McHugh. Aceştia parcurg referinţele din 
lucrările sale (cele mai importante sunt în Adversus Marcionem şi în 
                                                 
58 R. Bauckham, Jesus and the Eye-witnesses, p. 85. În cap. 4 al cărţii, „Palestianian 
Jewish Names”, autorul face o statistică a celor mai populare nume din 
Palestina, în perioada 300 î.Hr.-200 d.Hr., folosindu-se de o bază de date 
compilată de cercetătoarea israeliană Tal Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late 
Antiquity: Part I: Palestine 330 BCE-200 CE, TSAJ 91, Tübingen, Mohr, 2002. 
Lexiconul inventariază circa 3.000 de nume, preluate din lucrările lui Iosif 
Flaviu, Noul Testament, textele din Deşertul Iudeii şi de la Masada, inscripţii 
din osuare găsite la Ierusalim, şi surse rabine timpurii (tanaitice). Bauckham 
face nişte amendamente la rezultatele din lexicon şi ajunge la un total de 2953 
de ocurenţe pentru 521 de nume. E vorba de 2625 ocurenţe a 447 nume 
masculine şi 328 de ocurenţe a 74 de nume feminine. Autorul menţionează, de 
altfel, încă o cercetare similară, ale cărei rezultate sunt  asemănătoare: „R. 
Hachlili, „Hebrew Names, Personal Names, Family Names and Nicknames of 
Jews in the Second Temple Period,” în J.W. van Henten şi A. Brenner, editori, 
Families and Family Relations as Represented in Early Judaisms and Early Christianities, 
STAR 2, Leiden, Deo, 2000, p. 113-115, citat de Bauckham, Jesus, p. 70, n. 6. 
Deşi corpusul analizat este mai mic, numele Simeon/Simon se situează tot pe 
locul 1. 
59 Uriel Rappaport, „Simon 5” în AB, vol. 6, p. 28-29. 
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De carne Christi60) şi încearcă să demonstreze că autorul n-a 
susţinut niciodată că fraţii lui Isus sunt fiii Mariei. Nu este aici 
locul să criticăm abordarea acestor cercetători, mai ales că ea s-a 
realizat deja61, ci doar să atragem atenţia asupra unui aspect asupra 
căruia există un consens: pentru Tertulian, combaterea ereziilor 
hristologice docetiste înseamnă că Maria nu şi-a păstrat fecioria în 
timpul naşterii şi după naştere, ci l-a născut în chip eminamente 
uman pe Hristos.62 Aşadar, Tertulian nu comentează în mod 
direct statutul fraţilor lui Isus, ci este mai degrabă interesat de 
problema fecioriei Mariei in partu şi post partum. Potrivit lui 
Lightfoot, deşi Tertulian nu afirmă în mod direct, firul 
argumentativ pare să indice că fraţii Domnului erau fraţii săi în 
acelaşi sens în care Maria era mama lui. Aceste considerente îl fac 
pe Lightfoot să tragă concluzia că „este foarte probabil că 
Tertulian susţine concepţia helvidiană”.63 Comentatorul englez se 
simte dator să adauge imediat că o asemenea recunoaştere este 
demnă de luat în seamă, tocmai pentru că provine din partea unuia 
care a pledat atât de pătimaş în favoarea ascetismului. 

Înainte de a trage linie sub această secţiune, ar mai trebui 
spus că în panoplia mărturiilor privitoare la rudele lui Isus este 
invocat uneori şi numele lui Irineu. Interpretarea corectă a 
concepţiei sale despre virginitatea Mariei în timpul naşterii şi după 
aceea este şi ea subiect de dispută intensă, de aceea vom face doar 
trimitere la surse care îl analizează detaliat.64

Corelarea mărturiilor lui Pavel, Iosif Flaviu, Hegesip şi 
Tertulian este suficient de puternică pentru a face din ipoteza 
                                                 
60 Pentru trimiteri exacte la lucrări/ediţii ale lui Tertulian, vezi J.P. Meier, 
„Brothers and Sisters”, în CBQ 54, n. 44, p. 24. 
61 J.P. Meier, „Brothers and Sisters”, p. 24-25, n. 43-44 
62 Ioan G. Coman, Patrologie, Mănăstirea Dervent, 2000 [11956], p. 53. 
63 J.H. Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians, p. 279. 
64 J.P. Meier, „Brothers and Sisters”, p. 25 şi „On Retrojecting”, p. 525 
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„verilor” o conjectură neverosimilă. Rămân aşadar demne de luat 
în seamă celelalte două ipoteze: cea helvidiană şi cea epifaniană. În 
cazul însă în care facem abstracţie de Protoevanghelia lui Iacov, a cărei 
valoare istorică a fost contestată, după cum am văzut deja, atunci 
înţelegerea helvidiană rămâne cu un mai mare grad de 
plauzibilitate. 

Mai există o obiecţie a celor care nu acceptă ideea că Maria 
ar mai fi avut copii. Potrivit textului din Ioan 19:26, Isus îi spune 
Mariei: „Femeie, iată fiul tău”, încredinţând-o astfel ucenicului 
preaiubit. Versetul este luat ca argument solid că, dacă ar fi avut 
alţi copii, Maria n-ar mai fi fost dată în grija unui ucenic. 
Propunătorii acestei interpretări nu sunt însă conştienţi că 
argumentul este o sabie cu două tăişuri. Celor care se întreabă 
unde erau în acel moment fiii Mariei, dacă ea a mai născut într-
adevăr şi alţi copii, fii şi fiice, le poate fi opusă o întrebare similară: 
unde erau copiii adoptivi ai Mariei, fiii şi fiicele lui Iosif dintr-o 
căsătorie anterioară? Credem că acest episod este compatibil cu 
ambele ipoteze. Din perspectiva helvidiană, dificultatea poate fi 
înlăturată dacă interpretăm episodul de la cruce strict în economia 
Evangheliei după Ioan. Fără a comenta prea mult asupra acestui 
aspect, vom spune că acest moment fundamental este prilejul 
instituirii unui nou tip de familie, care anulează dimensiunea 
relaţiilor de sânge.65 Potrivit capitolului 7, fraţii lui Isus „nu 
credeau în El”,66 prin urmare, noua familie a lui Isus este alcătuită 
                                                 
65 Analiza care urmează porneşte de la comentariul la versetele din Ioan 19:25-
27, din Raymond Brown et al. (ed.), Mary in the New Testament, p. 206-214. 
66 Să nu uităm că, potrivit acestei evanghelii, evoluţia „fraţilor” lui Isus este 
remarcabilă şi are rolul de a transmite un mesaj precis membrilor comunităţii 
ioanine, în calitate de destinatari ai Celei de-a patra evanghelii: Iniţial îi regăsim 
la nunta din Cana (Ioan 2:12), alături de mama şi de ucenicii lui Isus. După 
minunea de la nuntă, ucenicii lui Isus „au crezut în El (Ioan 2:11). Despre fraţi 
nu se spune dacă au crezut sau nu, ci doar că au coborât la Capernaum, 
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exclusiv din „cei ce cred”. Grupul nou format este unul mixt, 
compus din mama Lui (reprezentantă a relaţiilor de sânge) şi 
ucenicul preaiubit (reprezentant al discipolilor). Astfel se 
constituie nucleul „familiei eshatologice” a lui Isus. 

Deloc întâmplător, atunci când Isus o întâlneşte pe Maria 
Magdalena în grădină, după Înviere, îi spune: „Du-te la fraţii mei şi 
spune-le că mă sui la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeu meu 
şi Dumnezeu vostru”. Evident, Isus nu se referă la fraţii de trup, 
ci la ucenicii săi, care din robi deveniseră prieteni (15:15), iar acum 
„fraţi”. Procesul instituirii „familiei eshatologice” a parcurs ciclul 
complet. Adevăraţii fraţi ai lui Isus nu sunt rudele sale, ci cei ce, în 
ciuda momentelor de trădare şi abandon, a scepticismului iniţial 
(20:25), profesează credinţa în Hristos ca Dumnezeu (20:28). 

Pentru membrii comunităţii ioanine, puşi în situaţia de a 
accepta sfâşierea relaţiilor familiale de dragul lui Hristos, mesajul 
trebuie să fi fost clar: noua lor familie este „familia eshatologică” 
                                                                                                                 
împreună cu Isus şi cu ucenicii. În acelaşi capitol citim despre curăţirea 
Templului, prilej cu care „mulţi au crezut în numele Lui” (2:23). În finalul 
acestui capitol autorul contrapunctează discret cu o precizare: „Isus însă nu se 
încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi”. Capitolul 6 marchează declinul 
acestei „credinţe” aparente. Declaraţia lui Isus, privind trupul şi sângele său ca 
mâncare şi băutură scandalizează în grad maxim. Mulţi ucenici îl părăsesc 
(6:66). Cei doisprezece însă îşi declară adeziunea în continuare, în ciuda 
blocajului în care se găsesc. Capitolul 7 îi readuce pe fraţii lui Isus sub 
reflector. Deşi nu se spune clar ce schimbare s-a produs în mintea lor, îi 
vedem invitându-l pe Isus să meargă la Ierusalim (unde iudeii căutau să-l 
omoare) şi să se arate lumii ca Mesia. Verdictul autorului este limpede: „Nici 
fraţii Lui nu credeau în El” (7:5). Isus refuză sugestia şi oferă o explicaţie, 
însoţită de un reproş: „Pe voi lumea nu vă poate urî” (7:6). În Evanghelia după 
Ioan, aceasta este ultima referire la fraţii lui Isus. În jocul complex al credinţei 
şi al necredinţei, fraţii lui Isus au un rol negativ. În mod explicabil, la cruce ei 
nu sunt de găsit. După cum nu sunt de găsit nici ucenicii. Numai patru femei, 
între care şi mama sa, şi ucenicul preaiubit sunt lângă Isus, în ultimele sale 
momente. 
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instituită de Hristos; la ea se aderă exclusiv pe baza credinţei. În 
definitiv, acesta este şi intenţia declarată a celei de-a patra 
evanghelii: ca ei „să creadă” (20:31). 

În lumina complexităţii scopului Evangheliei după Ioan, 
sugestia că Isus o încredinţează pe Maria lui Ioan fiindcă ea n-ar 
mai fi avut copii apare deci ca neîntemeiată. Altminteri, aşa cum 
precizam mai sus, este la fel de greu de explicat de ce fiii adoptivi 
ai Mariei, crescuţi într-o „comunitate şi ambianţă de cohabitare 
familială”67, ajung să-şi abandoneze în totalitate mama, 
determinându-l pe Hristos, în ultimul ceas, să recurgă la sprijinul 
ucenicului iubit. 
 

7. Imaginea rudelor lui Isus în Marcu 3:21. Scurtă 
discuţie exegetică 

Ipotezele epifaniană, respectiv helvidiană, dincolo de 
caracterul mai plauzibil în ansamblu, cadrează mai bine şi cu 
episodul din Marcu 3, care constituie de fapt centrul de interes al 
analizei noastre. Să precizăm că, în ultimele decenii, problema 
rudelor în Marcu a făcut şi ea obiectul unei dispute academice, 
purtate de această dată în Novum Testamentum, între John Dominic 
Crossan şi Jan Lambrecht, S.J. 

În studiul său, Crossan ajunge la concluzia că în Evanghelia 
după Marcu ar trebui să citim printre rânduri dovezile unei 
polemici subtile pe care destinatarii lui Marcu (şi autorul însuşi) o 
poartă împotriva bisericii-mamă din Ierusalim, atât din punct de 
vedere doctrinar, cât şi din punct de vedere jurisdicţional. La nivel 
doctrinar sunt vizaţi ucenicii (a căror imagine este foarte negativă), 
iar la nivel jurisdicţional sunt vizate rudele lui Isus (şi în special 

                                                 
67 După explicaţia oferită de Savin în „Precizări şi reconsiderări”, p. 292. 
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poziţia de autoritate a lui Iacov). Cât despre familie însăşi, potrivit 
autorului, 

Marcu a redactat tradiţia […] în aşa fel, încât există o opoziţie 
severă între Isus şi rudele sale: ele blasfemiază împotriva 
Duhului Sfânt; l-au dezonorat pe Isus şi nu au credinţă în el; 
în plus, sunt implicate direct în faptul că membrii comunităţii 
din Ierusalim n-au primit chemarea adresată, după înviere, de 
a veni în Galileea.68

Scurtul citat de mai sus, luat din secţiunea finală a 
articolului, este de natură să pună în evidenţă abordarea radicală a 
interpretării lui Crossan. Spre deosebire de el, Jan Lambrecht, în 
articolul său, publicat la diferenţă de un an, îşi propune să arate, 
între altele, că scopul redacţional al lui Marcu ar putea fi explicat şi 
altfel decât ca o dublă polemică. Nu suntem aici interesaţi de toate 
detaliile prin care Lambrecht îşi nuanţează poziţia, ci doar de 
faptul că, dincolo de explicaţia diferită privind activitatea 
redacţională a lui Marcu, teologul iezuit admite următorul fapt: 

[…] Marcu, prin mijloacele sale editoriale şi prin tratarea 
creativă a materialelor tradiţionale, prezintă pe rudele lui Isus, 
mamă, fraţi, surori, într-o lumină explicit nefavorabilă.69

Totuşi, studiind relatările paralele, Lambrecht ajunge la 
concluzia că opoziţia dintre Isus şi rudele sale este mai ascuţită 
decât cea care ar putea fi identificată în sursele evanghelistului, 
prin urmare Marcu, folosindu-se de informaţiile pe care le-a avut 
la dispoziţie, a ajuns să „creeze” incidentul din 3:20-21, 31-35, însă 
nu cu intenţia de a-i îmbogăţi pe cititorii săi cu alte informaţii 
istorice despre Isus, ci pentru a le transmite destinatarilor ce 
înseamnă cu adevărat apartenenţa la familia lui Isus.70

                                                 
68 J.D. Crossan, „Mark and the Relatives of Jesus”, în NovT 15 (1973), p. 113. 
69 J. Lambrecht, „The Relatives of Jesus in Mark”, în NovT 16 (1974), p. 253. 
70 Lambrecht, „The Relatives of Jesus”, p. 257-258. 
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Diferenţa dintre cei doi cercetători nu ţine de metodă 
(ambii fac uz de critica redacţională), ci de motivele pe care le 
atribuie activităţii redacţionale a lui Marcu. Evident, tezele 
propuse de cei doi cercetători nu epuizează gama interpretărilor 
care pot fi extrase din incidentul analizat, de aceea vom încerca să 
vedem ce alte posibilităţi există. 

Ceea ce ne interesează în primă fază este valoarea istorică a 
episodului, dat fiind că ambii cercetători citaţi mai sus par să 
considere că episodul este fictiv, fiind creat de Marcu pentru a 
transmite un anumit scop. Suntem de părere că, dimpotrivă, 
episodul reflectă o situaţie din realitate în care familia lui Isus a 
încercat să-i restricţioneze activitatea. Codul ruşinii şi al onoarei, 
prevalent în societatea palestiniană a primului secol, le cerea 
rudelor să intervină în cazul în care un membru al familiei se 
comporta de o manieră considerată scandaloasă. Am făcut deja 
referire la acest aspect în partea introductivă şi nu vom insista 
asupra lui. Un alt fapt care constituie un argument în favoarea 
autenticităţii are de-a face cu ordinea scrierii evangheliilor. 
Evanghelia lui Marcu este cea mai timpurie şi se adresează unor 
oameni care deja au aflat informaţiile esenţiale despre Isus şi 
activitatea sa. Deşi data scrierii evangheliei constituie subiect de 
dispută, se poate lua ca terminus ad quem anul 66 d.Hr.,71 ceea ce 
înseamnă că între destinatarii evangheliei se aflau şi mulţi dintre 
cei care cunoşteau istoria începuturilor lui Isus şi din alte 
fragmente de tradiţie orală care au continuat să circule în paralel 
cu evanghelii scrise. 

 
7.1. Marcu şi a sa Schachteltehchnik 

                                                 
71 Pentru detalii privind datarea evangheliei, vezi D.A. Carson & Douglas J. Moo, 
An Introduction to the New Testament, Grand Rapids, Zondervan, 22005 p. 179-
182. 
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Un element important de care trebuie să ţinem cont în 
interpretarea pasajului ţine de tehnica narativă a lui Marcu şi are 
de-a face cu intercalarea episoadelor sau crearea unor „sandvişuri” 
literare, cu scop teologic.72 Prin urmare, v. 21 se referă la aceeaşi 
categorie de oameni ca şi versetul 31. 

 
7.2. Lecţiuni textuale menite să protejeze imaginea familiei 
oi` parV auvtou/. Anumiţi scribi au perceput clar că în forma 

iniţială, enunţul avkou,santej oi` parV auvtou/ evxh/lqon krath/sai 
auvto,n este problematic, de aceea au modificat textul în aşa fel 
încât el spune, în Codex Bezae şi Codex W, după cum urmează: 
avkou,santej (o[te h;kousan - D) peri. auvtou/ oi` grammatei/j kai. oi` 
loipoi. evxh/lqon krath/sai auvto,n. Potrivit aparatului din UBS4, 
„cărturarii şi „ceilalţi” vin să-l aresteze pe Isus şi în traducerile de 
limbă latină veche (aşa-numita itala). Manuscrisele-martor care 
conţin astfel de lecţiuni sunt a, b, d e, f, ff2, i, q şi r1. Codicele c 
merge chiar un pas mai departe, înlocuindu-i pe ceteri cu pharisaei! 
Ca o ironie, grupului fatal, alcătuit din scribi şi farisei, i se atribuie 
chiar şi relele pentru care nu sunt de fapt vinovaţi. 

evxe,sthÅ Verbul evxi,sthmi (în text la aorist activ 3sg), care 
face referire la prezumtiva ieşire din minţi a lui Isus, avut şi el 
parte de emendaţii în anumite manuscrise. Potrivit lui 
Witherington, Θ şi 565 conţin forma evxe,statai („a scăpat”), care 

                                                 
72 J.A. Brooks, Mark, NAC, vol. 23, Nashville, Broadman & Holman, 1991, p. 
73. Potrivit lui Brooks, prin acest procedeu narativ autorul indică scurgerea 
unei perioade de timp, sporeşte tensiunea dramatică, atrage atenţia asupra a 
două episoade sau îl interpretează pe fiecare în lumina celuilalt. Pentru o 
analiză detaliată a acestui procedeu în Marcu, Brooks face trimitere la J. R. 
Edwards, „Markan Sandwiches: The Significance of Interpolations in Markan 
Narratives,” în NovT 31 (1989), p. 193–216. Comentarii pe marginea tehnicii 
de intercalare se găsesc şi în L.T. Johnson, The Writings of the New Testament, ed. 
rev., Minneapolis, Fortress Press, [11986], 1999, p. 163. 
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în D şi it este urmat de complementul auvtou,j (ceea ce înseamnă că 
Isus s-a sustras încercării lor de a-l aresta).73 Potrivit lui William 
Lane, în W şi 28 referirile la nebunie sunt eliminate prin inserarea 
următorului motiv: „Căci spuneau că sunt adepţi ai lui” 
(evxh,rthntai auvtou/).74

 
7.3. Cine sunt oi` parVauvtou/? 
Identitatea celor care au venit să-l aresteze pe Isus a fost şi 

este subiect de controversă. Posibilităţile de interpretare sunt 
multiple; ar putea fi vorba de (1) prieteni, (2) asociaţi, (3) rude. Le 
vom analiza pe rând. 

7.3.1. prieteni. Această interpretare a fost folosită în cel 
puţin patru traduceri englezeşti ale Bibliei: Douay-Rheims, KJV, 
ASV şi RSV (11946). Printre susţinătorii ei s-a numărat, dintre 
bibliştii moderni, şi C.F.D. Moule, care consemna acest sens în 
prima ediţie a lucrării sale An Idiom Book of New Testament Greek.75

7.3.2 ucenici/adepţi. Evanghelia lui Marcu nu s-a bucurat de 
prea multă atenţie în istoria interpretării. Primul comentariu la 
această evanghelie provine de la începutul sec. VII, cel mai 
probabil dintr-un context monahal irlandez.76 În mod ciudat, 
comentatorul anonim, considerat a fi Ieronim multă vreme, 

                                                 
73 Ben Witherington, The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary, Grand 
Rapids, Eerdmans, 2001, p. 154. Autorul face trimitere la J. Marcus, Mark 1-8, 
p. 270. 
74 William Lane, The Gospel according to Mark, (NICNT), Grand Rapids, 
Eerdmans, 1974. p. 138. Lane nu indică ediţia critică de unde a preluat aceste 
lecţiuni textuale, de aceea nu putem verifica informaţiile sale. 
75 Apud W. Lane, op. cit., p. 138, cu referire la Moule, An Idiom Book, 
Cambridge, 11953, p. 52. Nu am avut acces la prima ediţie a lucrării, dar în 
ediţia 21959, republicată succesiv până în 2004, întâlnim his relatives. 
76 Michael Cahill, The First Commentary on Mark: An Annotated Translation, 
Oxford, OUP, 1998, p. 4-7. 
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susţine că cei care l-au crezut pe Isus ieşit din minţi erau ucenicii.77 
Este primul comentariu care manifestă o tendinţă „apologetică” în 
raport cu familia Mântuitorului. Mai recent, două articole, avându-
i ca autori pe Wansbrough, respectiv Wenham, adoptă aceeaşi 
linie interpretativă.78 Semnalăm, de asemenea, contribuţia lui John 
Painter, important teolog catolic, care consacră multe pagini 
acestui episod marcian, străduindu-se să demonstreze că în Marcu 
3:21 cei care încearcă să-l restricţioneze pe Isus sunt ucenicii.79 Nu 
în ultimul rând, după W. Köhler,80 oi` parVauvtou sunt his followers. 

7.3.3. rude/familia. Gramaticile de referinţă susţin această 
interpretare,81 alături de numeroşi comentatori,82 dintre cei mai 

                                                 
77 Michael Cahill, First Commentary on Mark, p. 47. 
78 H. Wansbrough, „Mark 3:21 – Was Jesus out of His Mind?” în NTS 18 
(1971/1972), p. 233-235; D. Wenham, „The Meaning of Mark III.21,” în NTS 
21 (1974/1975), p. 295-300. Articolele nu ne-au fost accesibile, însă 
argumentaţia lor este prezentată de R.A. Guelich, Mark 1:8:26, WBC, vol. 34a, 
Dallas, Word, 1989, p. 172-173. 
79 John Painter, Just James: The Brother of Jesus in History and Tradition, Columbia, 
University of South Carolina Press, 22004, p. 21-28. La finalul secţiunii, 
Painter recunoaşte însă că în cap. 3:20-35, patru grupuri au parte succesiv de 
critica lui Marcu: ucenicii, mulţimea, cărturarii din Ierusalim şi familia naturală. 
80 W. Köhler, „para,”, în EDNT, vol. 3, p. 13.  
81 F. Blass, A. Debrunner, R. Funk (B-D-F), A Greek Grammar of the New 
Testament and Other Early Literature, 1961, § 237, p. 124; A. T. Robertson, A 
Grammar of the Greek NT in the Light of Historical Research, [11914], 31919, p. 614. 
82 A. Clarke, Clarke’s Commentaries: Mark (ediţie electronică) Logos Libray 
System, 1999, care semnalează dezacordul manuscriselor în privinţa acestui 
verset şi adoptarea lecţiunii siriace; E.P. Gould, Mark, (ICC), New York, C. 
Scribner’s sons, [11896], 1922, p. 61; H.B. Swete, The Gospel according to St. 
Mark, New York, MacMillan, [11898], 31909, p. 63; A. Black, Mark, College 
Press NIV Commentary, Joplin, College Press, 1995; R.G. Bratcher & E.A. 
Nida, A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, New York, UBS, 1961, p. 
116. J. Lambrecht, „evxi,sthmi” în EDNT, vol. 2, p. 8. 
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importanţi îi amintim pe E. Schweizer83, C. E. B. Cranfield,84 W. 
Lane85, J. Marcus86, B. Witherington87, J. Donahue şi D. J. 
Harrington88, R.T. France89 şi Guelich.90 Unii comentatori 
enumeră doar posibilităţile interpretative, fără a se putea hotărî de 
partea căreia se situează.91 Pe aceeaşi poziţie se situează şi  

                                                 
83 Eduard Schweizer, Good News according to Mark, trad. D.H. Madvig, 
Richmond, John Knox Press, [1970], p. 84. Trebuie spus că, deşi consideră că 
e vorba de familie, el susţine că şi „prieteni” e o traducere posibilă. 
84 C.E.B. Cranfield, The Gospel according to St. Mark: An Introduction and 
Commentary, (Cambridge Greek Text Commentaries), Cambridge, CUP, 
[11959], 2000, p. 133. 
85 W. Lane, op. cit., p. 682. În mod ciudat, în textul biblic care precedă 
comentariul Lane foloseşte totuşi termenul „friends”, dar în comentariu îşi 
invalidează propria traducere! Autorul scrie şi că în privinţa acestei expresii 
colocviale este greu să fim siguri de nuanţa ei exactă. 
86 J. Marcus, Mark 1-8, (AB), New York, Doubleday, 2000, p. 270. 
87 B. Witherington, op. cit., p. 154. La p. 155, autorul sintetizează spunând că în 
v. 20-21 Marcu prezintă o imagine deloc flatantă, în care Isus este înţeles greşit 
de propria familie. 
88 J. Donahue & D. J. Harrington, The Gospel of Mark, (SP), Collegeville, 
Liturgical Press, p. 129. 
89 R.T. France, The Gospel of Mark, (NIGTC), Grand Rapids/Carlisle, 
Eerdmans/Paternoster, 2002, p. 166. După o analiză detaliată a mai multor 
interpretări, autorul susţine că aceasta este „the least unsatisfactory solution to 
an exegetical conundrum.” 
90 R.A. Guelich, Mark 1:8:26, (WBC), vol. 34a, p. 172. 
91 J.R. Edwards, The Gospel according to Mark, Pillar Commentary, Grand 
Rapids, Eerdmans, 2002, p. 118. Autorul crede că sintagma se referă la „cei 
din preajma lui Isus” şi că ambiguitatea pare deliberată. Mai jos, pe aceeaşi 
pagină, Edwards spune: „Nu este clar cine sunt cei care îl ameninţă pe Isus. 
Traducerile englezeşti traduc cu „familia”, dar în greacă e vorba de o expresie 
prepoziţională ambiguă, «cei ai lui» (hoi par autou) care ar putea însemna 
asociaţi, rude sau adepţi, ca şi prieteni sau membri ai familiei.” Inutil să mai 
adăugăm, deşi Edwards este conştient de mesajul pe care Marcu îl transmite 
prin intermediul procedeului său narativ favorit, refuză să tragă concluziile 
logice referitoare la familia lui Isus. 
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7.3.4. oi` parV auvtou/ în greaca clasică, LXX, Iosif Flaviu şi 
papirusuri 

- greaca clasică. Potrivit L-S-J-M, prepoziţia para, cu G., în 
expresii de tipul ò para. tino,j, are sensul de mesager, emisar, trimis. 
Exemple se întâlnesc la Xenofon92 şi Tucidide.93 În mod straniu, 
după referinţele din aceşti doi autori, lexiconul face trimitere la 
versetul din Marcu 3:21, scurtcircuitând practic cinci secole de 
literatură, ca şi când sensul din Cyropaedia, respectiv Istorii ar putea 
fi normativ pentru înţelegerea pasajului biblic! Chiar şi în cazul în 
care n-ar fi vorba de o atât de mare diferenţă de timp, 
interpretarea textului lui Marcu 3:21 prin prisma sensului din L-S-
M-J nu are nicio noimă (i.e. nişte mesageri ai lui Isus ar fi venit să 
pună mână pe el, crezând că a înnebunit!). 

- LXX: Sensul din greaca clasică (trimişi, emisari) continuă 
să fie folosit în LXX, în pasaje ca 1 Mac. 2:1594, 2 Mac. 11:2095  şi 
1 Esdr 1:1596. Totuşi, construcţia începe să fie folosită şi cu un alt 
sens, atunci când se doreşte exprimarea unei relaţii foarte strânse, 

                                                 
92 Xenophon, Cyropaedia, 4.5.53 în Opera Omnia, vol. 4, Oxford, Clarendon, 
[11910], 1970, apud www.perseus.tufts.edu. Textul spune: nei,mate de. pa,ntwn 
to. me,roj kai. tw/| para. Kuaxa,rou h[konti auvtw/| te kai. toi/j metV auvtou/ 
(Faceţi parte din toate şi trimisului venit de la Cyaxares, lui şi celor veniţi împreună cu el). 
93 Thucydides, Historiae, 2 vol., ed. H.S. Jones & J.E. Powell, Oxford, OUP, 
[11902], 1942, p. 143, cartea VII.10. Textul spune: Tou/ d’evpigignome,nou 
ceimw/noj h[kontej evj ta.j  vAqh,naj oi` para. tou/ Niki,ou o[sa te avpo. 
glw,sshj ei;rhto auvtoi/j ei=pon (Şi cum iarna se apropia, cei trimişi de Nicias, 
ajungând la Atena, au spuse cele ce le fuseseră încredinţate prin viu grai). 
94 kai. h=lqon oi` para. tou/ basile,wj; „Şi cei [trimişi] de la rege” în Septuaginta 
3, Polirom, 2005. 
95 evnte,talmai tou,toij te kai. toi/j parV evmou/; „am dat porunci şi trimişilor 
voştri şi oamenilor mei” în Septuaginta 3. 
96 oi` para. tou/ basile,wj; „cei dinspre partea regelui” în Septuaginta 3. 
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i.e. de familie. Ca exemple putem menţiona Prov. 31:2197, Susana 
3398, 1 Mac. 9:44, care constituie o paralelă cu atât mai interesantă, 
cu cât lecţiunile din manuscrise diferă.99

- Iosif Flaviu: Ideea de înrudire (în sens larg, „tribal”) se 
întâlneşte şi în Antichităţi 1.193: {Abramoj (…) perite,mnetai 
paracrh/ma kai. pa,ntej oi` parV auvtou/ kai. o` pai/j VIsmah/loj 
(Avraam s-a circumcis imediat, alături de toţi ai săi şi de copilul Ismael). 
Printre aceşti „ai săi” se numără, desigur, şi servitorii. 

- papirusuri: În această categorie de documente, sensurile 
atestate sunt multiple: (1) „agenţi, reprezentanţi”; (2) „vecini, 
prieteni, asociaţi”; (3) „membri ai familiei”100

 

                                                 
97 pa,ntej ga.r oi` parV auvth/j evndidu,skontai; „căci toţi cei din preajma ei au 
cu se îmbrăca” în Septuaginta 4/I; „căci toţi ai ei sunt îmbrăcaţi” în Biblia 
Bartolomeu Anania. 
98 kai. evklai,osan oi` parV auvth/j pa,ntej; Bartolomeu Anania traduce aici „iar 
cei ce era lângă ea plângeau”, deşi e vorba de fapt de rude. Cf. v. 30, care 
precizează că de faţă erau oi` gonei/j auvth/j kai. ta. te,kna auvth/j kai. pa,ntej 
oi` suggenei/j auvth/j (Th) sau părinţii şi slugile (LXX). 
99 După ¥ şi V, ei=pen Iwnaqan toi/j parV auvtou/, iar după A, ei=pen Iwnaqan 
toi/j avdelfoi/j auvtou/. Mai ales cartea 1 Macabei conţine ocurenţe ale acestei 
construcţii care desemnează o legătură strânsă, de adeziune la un anumit grup, 
pe baza legăturilor familial-tribale sau a intereselor religioase comune. Cf. şi 1 
Mac. 11:73, 12:27, 13:52, 15:15; 16:16; 2 Mac. 11:20. 
100 Vezi „para,” (# 3844) în J. H. Moulton & G. Milligan, Vocabulary of the 
Greek Testament, Peabody, Hendrickson, [11930], 2004, p. 431. Ca exemple 
paralele relevante pentru Marcu 3:21, autorii citează P Revill Mél, p. 2957 (131-
130 î.Hr.) kalw/j poih,seij parakalw/n sauto.n kai. tou.j par’ h`mw/n unde se 
face referire la mama şi la surorile autorului; P Grenf II. 369 (95 î.Hr.) 
e;rrwmai de. kai. auvto.j kai. Esqlu,tij... kai. oi` parV h`mwn pa,ntej, „toată 
familia noastră” şi BGU III.998ii.8 (101 î.Hr.) mh,tV auvto.j Yenemegch/j mh,dV 
a;llon mhde,na tw/n parV auvtou/. Exemple suplimentare pot fi găsite şi în 
BDAG, „para,”, p. 756, col. b, A.3.b.b.b. 
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8. Imaginea rudelor lui Isus în Marcu 3:21, 
conform traducerilor româneşti 

Expresia grecească oi` parV auvtou/ a fost tradusă în diverse 
moduri, care dezvăluie ceva despre pietatea traducătorilor sau 
reticenţa lor în a pune într-o lumină nefavorabilă pe membrii 
familiei lui Isus (i.e., mama şi fraţii săi). 

Mai întâi vom face o prezentare a variantelor folosite, apoi 
vom încerca să comentăm în ansamblu tendinţele generale ale 
traducerilor româneşti din perspectiva acestui verset. 

1) frăţiile Lui (NTB 1648) 
2) cei de lângă el (BB 1688, NT Ivir 1703) 
3) cei ce era la Dânsul (BBj 1795, BSnkt 1819, BŞag 1858) 
4) cei ce era despre dânsul (NT Nmţ 1818, NT Smir 1838, 

BBuz 1856, NT SBB 1867, NT 1898, NT ort 1905, 
BSinod 1914) 

5) cei cunoscuţi ai lui (NT Smir7) 
6) ai lui (BIaşi 1871, BIaşi 1874, NT SBB 1875) 
7) ai săi (NT Nitz 1897, NT gr-cat 1925, NT Gal 1927, 

BCor rev 1931, NT cat 1935, BN-G-R 1936, NT 
O/SBB 1937, BG-R 1938, NT Nicol 1942, NT J-nian 
1951, BJ-nian 1968, NT J-nian 1972, BJ-nian 1975, BJ-
n 1982, NT J-n 1983, BJ-n 1988, BA 2001, Bcat 2002) 

8) rudele lui Iisus (NT Cornil 1920); rudele Lui (NT 
Nicodim 1926) 

 

Unul dintre aspectele cele mai remarcabile referitoare la 
traducerea sintagmei este că, exceptând NTB 1688, traducerile 
ortodoxe din secolele XVII-XIX, sancţionate oficial, nu arată 
limpede că cei veniţi să pună mâna pe Isus (krath/sai) sunt rudele 
sale. Doar formularea „cei ce era despre dânsul”, adoptată de 
ediţiile ortodoxe cuprinse în intervalul 1818 şi 1914 păstrează ceva 
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din ideea originalului. Pentru a descoperi însă la cine se referă 
pasajul, cititorul are nevoie de o grilă de lectură foarte fină. S-ar 
putea conjectura că un cititor neavizat, care lecturează pasajul fără 
a-şi pune prea multe întrebări, nu găseşte nimic surprinzător în 
această naraţiune, deşi potenţialul ei de a frapa este semnificativ. 

Noul Testament de la Bălgrad se detaşează semnificativ în 
raport cu celelalte traduceri ortodoxe anterioare secolului XX. 
Deşi reprezintă o traducere ortodoxă oficială, libertatea traducerii 
în acest verset (şi nu numai), ne face să bănuim că realizatorii ei au 
fost influenţaţi de o traducere protestantă. Evident, teza aceasta 
nu poate fi confirmată decât în urma unei analize detaliate a mai 
multor pasaje-cheie, deci pentru moment vom admite caracterul 
ipotetic al explicaţiei. 

Cert este că originalitatea formulării adoptate de NTB este 
cu atât mai izbitoare când o punem alături de sintagma „cei de 
lângă el”, din BB, care foloseşte de fapt, în acest caz, sensul pe 
care prepoziţia para, îl are în combinaţie cu D. 

La fel de pioasă se dovedeşte Biblia de la Blaj, prin 
formularea „cei ce era la Dânsul”, urmată de Biblia de la Sankt 
Petersburg şi de Biblia lui Şaguna. Şi aici, ca şi în alte locuri, 
mitropolitul ortodox s-a mulţumit să preia textul blăjean cu 
greşeli. Inutil să mai adăugăm, formularea lui Samuil Micu este 
lipsită de noimă în context. 

Înainte de a trece la analiza primelor versiuni care 
constituie un punct de cotitură în maniera de a traduce, ar trebui 
să menţionăm ediţia a 7-a a Noului Testament de la Smirna, care s-a 
vrut o modernizare a celorlalte ediţii, identice. Aceasta din urmă se 
remarcă prin îndepărtări curajoase de la linia ortodoxă tradiţională, 
însă aici îngrijitorii ei n-au vrut ca abaterea de la tradiţia ortodoxă 
să echivaleze cu lipsa de pietate faţă de familia lui Isus, de aceea au 
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ales să plaseze responsabilitatea tentativei de arestare a lui Isus 
asupra celor „cunoscuţi ai lui”. 

Am văzut care sunt tendinţele traducerilor ortodoxe. Ne 
vom opri acum şi asupra celor la care contribuţia Societăţii Biblice 
Britanice n-a însemnat doar iniţiativa şi finanţarea (ca în cazul NT 
de la Smirna) ci şi decizii editoriale asupra textului. 

Nu este lipsit de semnificaţie că prima versiune care 
foloseşte „ai lui” drept echivalent pentru oi` parV auvtou/ este Biblia 
de la Iaşi din 1871, urmată şi de cea din 1874 şi de NT din 1874. 

Tot la sfârşitul sec. XIX, o altă traducere cu iz protestant, 
făcută însă de un profesor de teologie ortodoxă, nehirotonit, tot la 
cererea SBB, foloseşte exprimarea „ai săi”. Este vorba de 
traducerea lui Nitzulescu, pe care oficialii ortodocşi au criticat-o 
destul de sever pentru inovaţiile introduse. Ca o ironie însă, 
exprimarea introdusă de Nitzulescu în Marcu 3:21 coincide cu 
exprimarea din aproape toate traducerile ortodoxe realizate în 
secolul următor, de la NT al lui Galaction (1927, şi ediţiile 
succesive ale Bibliei sale), până la Biblia diortosită de Bartolomeu 
Anania (2001), după ediţia din 1975 a Bibliei lui Justinian. Nu 
putem şti, desigur, dacă e vorba de o influenţă directă sau nu. N-ar 
fi exclus ca Gala Galaction să o fi avut înainte, în atelierul său de 
lucru, şi să o fi adoptat, iar varianta lui să fi trecut astfel în NT din 
1951 (corectare a ediţiilor Galaction), apoi în toate celelalte ediţii 
ale Bibliei sau ale NT publicate în perioada comunistă, sub 
îngrijirea patriarhilor Justinian şi Justin, când conformismul 
teologic în domeniul traducerilor a fost foarte marcat. 

Formularea adoptată de Nitzulescu se regăseşte atât în 
traducerea greco-catolică din 1925, cât şi în ediţiile catolice din 
1935, respectiv 2001. 

În încheierea acestei analize, merită amintită şi variantă 
propusă de Cornilescu în prima ediţie a Noului Testament tradus 



Emanuel Conţac 118 

 

de el. Dornic să redea textul biblic într-o limbă română uşor de 
înţeles, Cornilescu, ierodiacon ortodox la vremea traducerii, a 
recurs la expresia „rudele lui Iisus”. Formula a rămas şi în 
traducerea revizuită din 1923-1924, când Cornilescu nu mai era 
membru al clerului. Abia în ediţia din 1931, care se voia o expresie 
mai literală a originalului grec, dar care nu s-a bucurat de circulaţie, 
a optat pentru „ai săi”. Altă traducere care arată limpede că e 
vorba de „rudele lui Iisus” este cea realizată de viitorul patriarh 
Nicodim şi circulată mai cu seamă în timpul arhipăstoririi sale. 
 

9. Concluzii 
Studierea constrângerilor teologice sau de pietate creştină 

care grevează asupra traducerii unui termen biblic este complicată, 
pe de o parte, de istoria transmiterii textului NT şi, pe de altă 
parte, de complexitatea dezbaterilor teologice duse cu privire la 
subiectele considerate sensibile în dialogul dintre diverse 
confesiuni. În cazul versetului din Marcu 3:21, am constatat că, pe 
alocuri, s-a încercat, în tradiţia textuală grecească, atenuarea 
implicaţiilor pe care acest episod neplăcut le-ar fi putut avea 
asupra imaginii rudelor lui Isus. Fenomene similare s-au petrecut 
şi în cazul primelor traduceri în limba latină şi în cazul unor 
traduceri englezeşti importante. 

Nu trebuie însă uitat că versetul supus analizei constituie 
doar o părticică dintr-un ansamblu teologic complex, în care un 
rol important au ajuns să-l aibă fecioria perpetuă a Mariei, statutul 
„fraţilor Domnului”, castitatea lui Iosif şi toate celelalte doctrine 
care se ramifică de aici. 

Strict cu referire la statutul „fraţilor Domnului”, înclinăm 
să credem că ipoteza helvidiană pare să cadreze mai bine cu 
textele evangheliilor; credibilitatea celei epifaniene este periclitată 
de precaritatea Protoevangheliei lui Iacov, în termenii valorii istorice. 



Imaginea mamei şi a fraţilor lui Isus în Marcu 3:21 119

 

Cât despre ipoteza ieronimiană (în varianta adoptată de teologia 
românească), ea se dovedeşte a fi cea mai şubredă şi poate fi 
eliminată cu uşurinţă. 

În episodul din Marcu 3, cei care vin să-l ia pe Isus cu forţa 
sunt rudele sale. Tehnica narativă a „intercalării”, folosită de 
Marcu, şi sensul expresiei oì parV auvtou/ în LXX şi în papirusuri 
concură în sprijinul acestei interpretări. 

În traducerile româneşti, există 8 moduri de a reda expresia 
grecească mai sus-menţionată. Noul Testament de la Bălgrad 
surprinde prin transparenţa traducerii, în contrast cu Biblia de la 
Bucureşti, care obscurizează sensul versetului. 

Inovatoare, pentru vremea lor, se dovedesc traducerile 
Societăţii Biblice Britanice (Iaşi 1871 şi 1874), ca şi traducerile lui 
N. Nitzulescu, respectiv D. Cornilescu. Cât despre traducerile 
ortodoxe, ele se situează în general în întârziere cu o jumătate de 
secol faţă de cele ai Societăţii Biblice Britanice. Aici trebuie 
menţionată contribuţia lui Gala Galaction, prin medierea căruia, 
formulări mai corect şi mai moderne au pătruns în traducerile 
româneşti de secol XX. 


