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ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI 

Dei Verbum o „perlă a Conciliului II din Vatican” 
 

 Prof. univ. dr. Vladimir Petercă1

 
 

„Studiul textelor sacre trebuie  
să fie sufletul teologiei!”  

(Dei Verbum 24). 
 

1) Introducere 
 
Interpretarea Sfintei Scripturi are istoricul şi drumul său 

propriu în istorie, fiind de o importanţă fundamentală, aş spune 
chiar vitală, pentru credinţa şi speranţa noastră creştină. Totul se 
bazează pe un argument foarte simplu. Biblia este o carte care a 
fost concepută într-o altă cultură, foloseşte alte etaloane de 
gândire şi exprimare şi, în plus, este o carte care ne prezintă 
„poveşti” sau mai corect „relatări” ale unor fapte sau evenimente 
petrecute cândva în trecutul îndepărtat al istoriei. De la apariţia 
documentului conciliar Dei Verbum, care va face obiectul de studiu 
şi analiză al prezentei comunicări, s-au împlinit 40 de ani. Spune 
acest document minunat: „În cărţile sacre, Tatăl, care este în 
ceruri, iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor Săi şi vorbeşte cu 
ei. În cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie, încât el 
constituie, pentru Biserică, sprijin şi forţă, iar pentru fiii Bisericii, 
tăria credinţei, hrană a sufletului, izvor curat şi nesecat al vieţii 
spirituale”2. Într-adevăr, sunt cuvinte deosebite pe care Dei 
Verbum le are la adresa Sfintei Scripturi. Modul în care sunt 
                                                 
1 Rectorul Institutului Teologic Sfânta Tereza, Bucureşti 
2 Dei Verbum (=DV), nr. 21. 
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expuse, analizate sau interpretate cuvintele sale are urmări directe 
asupra raportului personal sau comunitar cu Dumnezeu, care ne 
vorbeşte, în timp ce Biserica sa este chemată să mediteze asupra 
cuvântului său veşnic adresat nouă oamenilor, aici şi acum. Este 
vorba de o problemă foarte importantă care merită toată atenţia 
noastră, spunea regretatul Papă, Ioan Paul al II-lea, de pie memorie, 
într-un discurs despre interpretarea Bibliei în Biserică3. Pe de altă 
parte, Dei Verbum a fost numit o perlă a conciliului, pentru modul 
cum a tratat şi analizat conceptul de revelaţie divină şi toate 
implicaţiile lui pentru teologie. Acest document este un text relativ 
scurt, dar foarte important din punct de vedere doctrinal. Fără 
îndoială, revelaţia constituie un punct fundamental al credinţei 
creştine şi o referinţă obligatorie a teologiei. Documentul 
Conciliului al II-lea din Vatican, Dei Verbum, este, de asemenea, un 
punct foarte important al mişcării ecumenice în general. Dacă se 
doreşte înlăturarea zidurilor care ne separă, mişcarea ecumenică 
trebuie să aibă numaidecât fundamentul care este Cuvântul lui 
Dumnezeu, veşnic şi viu. Revelaţia divină ne ajută, prin urmare, să 
intrăm cu fruntea sus în Biserică şi ne introduce în lumea ei 
specifică, cum ar fi Isus Cristos, liturghia, sacramentele, 
apostolatul şi altele. De fapt, în tot ceea ce a realizat Conciliul, el 
îşi propune să actualizeze revelaţia divină şi urmările ei, pentru că 
revelaţia constituie de fapt însuşi fundamentul credinţei Bisericii 
creştine. Într-un cuvânt, revelaţia se referă la întregul edificiu 
creştin, pe care îl dorim cât mai accesibil pentru noi toţi, „de 
aceea, mergând pe urmele Conciului Tridentin şi ale Conciliului 
Vatican I, prezentul Conciliu îşi propune să prezinte doctrina 

                                                 
3 Papa s-a adresat la data 23 aprilie 1993, cu prilejul unei audienţe speciale 
ţinute în Sala Clementină din Vatican, în care a vorbit Colegiului Cardinalilor, 
Corpului Diplomatic acreditat pe lângă Sfântul Scaun, Comisiei Pontificale 
Biblice şi corpului profesorilor Institutului Pontifical Biblic din Roma. 
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autentică asupra revelaţiei divine şi a transmiterii ei, pentru ca, prin 
vestirea mântuirii, lumea întreagă, auzind, să creadă, crezând, să 
spere şi, sperând, să iubească!”4 Ultimele cuvinte, care sună atât de 
armonios, aparţin Sfântului Augustin5.  

 
2) O maturizare lentă 

 
Se pune totuşi întrebarea: ce sunt revelaţiile sau, mai simplu, 

revelaţia? Revelaţia desemnează acel fapt concret sau situaţie care nu 
erau cunoscute în prealabil, dar care au fost făcute cunoscute în 
timp. Actul de re-velare este, prin urmare, un gest divin gratuit 
pentru noi, oamenii. Prima noutate şi poate cea mai importantă a 
Conciliului a fost discuţia asupra noţiunii de „religie” în termeni 
de „relaţie” între persoane. Acest lucru constituie evident 
elementul de noutate al Conciului. Cu alte cuvinte, nu am fost puşi 
în faţa unor formule prefabricate, ci suntem puşi în faţa unei 
persoane care acţionează prin faptul că ne iubeşte, adică în faţa lui 
Dumnezeu. Revelaţia divină înseamnă mult mai mult decât un aşa 
numit „conţinut doctrinal”, ea înseamnă înainte de toate un 
„eveniment” care se petrecea cândva în trecut, în plină istorie. 
Este o întâlnire, dacă voiţi, care are loc în istorie şi care cere să fie 
primită de oameni în inimile lor. Este un gest de 
„condescendenţă”6 din partea lui Dumnezeu, care cere din partea 
noastră un răspuns pe măsură, conştient şi clar. Este, aşadar, 
vorba despre o istorie, însă o istorie sfântă, izvorâtă din dragoste.  

                                                 
4 Cf. DV, nr. 1. 
5 Cf. De catechizandis rudibus, 4,8; PL 40,316. 
6 Cf. DV, nr. 13: „Într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu, exprimate în limbi 
omeneşti, s-au făcut asemenea vorbirii omeneşti precum odinioară Cuvântul 
Tatălui veşnic, luând trupul slăbiciunii omeneşti, S-a făcut asemenea 
oamenilor.” 
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Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său, dar această vorbire a 
sa este doar ultima dintr-un şir neîntrerupt de intervenţii divine: 
„După ce în repetate rânduri şi în multe feluri Dumnezeu le-a vorbit 
odinioară părinţilor noştri prin profeţi, în aceste vremuri de pe urmă, ne-a 
vorbit prin Fiul său!” (Evrei 1:1-2). Aşadar, după cum Tatăl ne-a 
vorbit, aşa ne vorbeşte şi Fiul, care este, de asemenea, persoană 
distinctă în Sfânta Treime. Deci noi nu credem într-un sistem 
filozofic, ci într-o relaţie fericită de persoane: „Cuvântul, prin care 
Tatăl ne-a vorbit, s-a făcut trup şi a locuit printre noi!” (Ioan 1:14). Cu 
alte cuvinte, se poate vorbi despre o armonie între exegeza 
catolică şi misterul Întrupării. Revelaţia deplină s-a împlinit în Isus 
Cristos, adică în viaţa sa, dar mai ales în moartea şi învierea sa. 
Cristos, la rândul său, ne-a făcut cunoscută pe o a treia persoană, 
care este Duh sau Spirit. Pe acesta Isus îl va trimite, pentru „a ne 
îndruma spre adevărul întreg!” (Ioan 16:13), adică ne va mijloci o 
cunoaştere perfectă şi completă atât cât mintea noastră va fi 
capabilă să asimileze. Nu este vorba de o cunoaştere de adevăruri 
ulterioare, pentru că, aşa cum Cristos ne-a spus clar, toate cele 
necesare pentru mântuirea noastră ne-au fost deja făcute 
cunoscute. Cristos, în schimb, ne va ajuta să pătrundem mai 
profund şi mai cu rod în viaţa, suferinţa, moartea, învierea şi 
înălţarea sa la cer, convinşi fiind că „cine m-a văzut pe mine, l-a văzut 
pe Tatăl! (Ioan 14:9). Documentul conciliar afirmă ca o concluzie 
la cele afirmate până acum: „Pentru ca înţelegerea revelaţiei să se 
adâncească mereu mai mult, tot Duhul Sfânt desăvârşeşte 
necontenit credinţa, prin darurile sale”7. Totodată, revelaţia divină 
a fost şi este un dar viu făcut poporului lui Dumnezeu. Ea cere 
din partea noastră mult mai mult decât o mărturisire de credinţă 
învăţată pe de rost. Revelaţia divină cere din partea noastră viaţă 
aşa cum este ea în realitate, ea trebuie trăită în viaţa de zi cu zi. De 
                                                 
7 Cf. DV, nr. 5. 
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aceea, revelaţia nu înseamnă nicidecum un simplu exerciţiu de 
memorie. În concluzie, aşa cum am semnalat deja, revelaţia divină 
este îndreptată spre noi aşa cum a fost îndreptat actul întrupării lui 
Cristos, care „pentru noi şi pentru a noastră mântuire s-a făcut 
om!” Deoarece Cuvântul, care a devenit „carne” în Cristos, este 
viu şi eficace, şi cuvântul revelator al Scripturii se va identifica cu 
Cristos prin limbaj uman, urmând legile limbajului vorbit de 
oameni8. Prin urmare, credinţa noastră este întru totul suficientă şi 
definitivă: „Economia creştină a mântuirii, fiind legământ nou şi 
definitiv, nu va dispărea niciodată şi nici nu mai este de aşteptat 
vreo altă revelaţie publică înainte de arătarea în glorie a Domnului 
nostru Isus Cristos”9. Cuvântul lui Dumnezeu este acel izvor 
veşnic şi nesecat care îşi păstrează întotdeauna prospeţimea sa: 
„Existenţa pământească a lui Isus nu este definită numai prin 
locuri şi date de început petrecute în secolul I, în Iudeea şi 
Galileea, ci şi prin lunga istorie a unui popor mic din Orientul 
Antic, cu slăbiciunile, dar şi cu grandoarea sa, cu oameni ai lui 
Dumnezeu, dar şi cu păcătoşi, cu evoluţia culturală şi cu 
schimbările politice, cu eşecurile, dar şi cu izbânzile sale, cu 
aspiraţiile sale după pace şi după împărăţia lui Dumnezeu. Biserica 
lui Cristos ia în serios întruparea şi, pentru acest motiv, atribuie o 
mare importanţă studiului istorico-critic al Bibliei” 10. De aceea, 
este un izvor unic ale cărui ape vin de departe până la noi prin 

                                                 
8 Conciliul, vorbind despre cele trei canale de comunicare, Scriptura, Tradiţia 
şi Magisteriul (nr. 10), afirmă din capul locului: „Este aşadar evident că Sfânta 
Tradiţie, Sfânta Scriptură şi Magisteriul Bisericii, din hotărârea preaînţeleaptă a 
lui Dumnezeu, sunt atât de strâns legate şi asociate încât nu pot exista separat, 
şi toate împreună, fiecare în felul său, contribuie în mod eficace la mântuirea 
sufletelor, sub acţiunea aceluiaşi Duh Sfânt.” 
9 Cf. DV, nr. 4. 
10 Vezi discursul Papei Ioan Paul al II-lea despre interpretarea Bibliei în 
Biserică la care am mai făcut referinţă în acest studiu: punctul 7. 
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două canale diferite, dar care reprezintă una şi aceeaşi relatare: 
Scriptura şi Tradiţia. Este vorba despre aceeaşi apă, completă şi în 
continuă mişcare, care ajunge până la noi11.  
  

3) Lungul drum străbătut 
 
Înainte ca documentul conciliar Dei Verbum să fi văzut 

lumina, Biserica Catolică a avut de parcurs un lung şi anevoios 
drum, cu urcuşuri şi coborâşuri. Şi totuşi un şir de documente care 
au apărut în ultima sută de ani avea să îmbogăţească zestrea 
teologică a Bisericii catolice şi să-i pregătească terenul în vederea 
documentului conciliar Dei Verbum.    

Papa Leon al XIII-lea, foarte atent la problemele 
intelectuale ale timpului său, a pus lucrurile pe făgaşul cel bun. 
Drumul pe care trebuia mers era încă lung şi deosebit de 
complicat. De fapt, însăşi Biblia este o carte complicată. Ea nu 
este o carte propriu-zisă, ci un compendiu de cărţi cu conţinut 
variat, scrise în epocii diferite şi pentru scopuri la fel de diferite. 
Biblia este o adevărată bibliotecă. Papa Leon al XIII-lea publica la 
18 noiembrie 1893 enciclica Providentissimus Deus, făcând 
următoarea notă semnificativă: „Pentru a-i stimula (pe bibliştii 
catolici), Biserica recomandă şi orientează într-o manieră care 
corespunde mai bine necesităţilor timpului”12. Câţiva ani mai 
târziu, în anul 1902, publica scrisoarea sa Vigilantiae, prin care 
instituia Comisia Biblică Pontificală, recunoscând, pentru prima oară, 
că studiile biblice au progresat mult şi că, în urma însuşirii limbilor 

                                                 
11 Teologul catolic Yves Congar, unul dintre părinţi conciliari de vază, scria 
următoarele: „Scriptura şi Tradiţia sunt ca cei doi ochi care împreună fac să 
vedem adevărul şi importanţa lucrurilor.” 
12 Cf. Enchiridion Biblicum, nr. 82. 
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orientale vechi, precum şi a descoperirilor arheologice în domeniul 
biblic, la care trebuie adăugat şi progresul continuu al criticii 
literare, s-a ajuns, în studiul Bibliei, la acumularea unor cunoştinţe 
enorme. 

Aceleaşi constatări pozitive au fost făcute şi de Papa Pius al 
X-lea în scrisoarea sa publicată în anul 1906, în care făcea referire 
la învăţământul Sfintei Scripturi în seminarii şi universităţi. Tot 
Pius al X-lea creează în aceeaşi perioadă de timp Institutul 
Pontifical Biblic din Roma. A urmat apoi Papa Benedict al XV-lea, 
care la data de 15 septembrie 1920, cu ocazia împlinirii a 1500 de 
ani de la moartea Sfântului Ieronim, autorul renumitei traducerii 
latine a Vulgatei, publica enciclica intitulată Spiritus Paraclitus, al 
cărei obiect îl constituia interpretarea corectă a Bibliei.  

Un alt pas înainte l-a constituit apariţia enciclicii Divino 
Afflante Spiritu a Papei Pius al XII-lea, promulgată la 30 septembrie 
1943, prin care se deschideau şi mai larg porţile pentru bibliştii 
catolici. Dacă enciclica Providentissimus Deus avea ca obiect să 
protejeze interpretarea catolică de atacurile raţionaliste şi liberale, 
enciclica Divino Afflante Spiritu s-a preocupat mai ales să 
promoveze şi să apere interpretarea biblică catolică în faţa 
atacurilor din partea celor ce se opuneau unei interpretării realiste 
a Bibliei. Studiul îngrijit şi minuţios al sensului literar prin 
intermediul exegezei critico-literare a început să aducă primele 
roade într-un câmp în care erau atâtea de făcut. Înainte de a apărea 
primele licăriri la orizont, au trebuit să treacă încă mulţi ani de 
căutări, de studiu şi de muncă asiduă din partea exegeţilor 
conştienţi de „semnele timpului” (Mat. 16:3). Pe scurt, ambele 
enciclice au evitat o ruptură între uman şi divin, între cercetarea 
ştiinţifică şi considerarea credinţei, între sensul literal şi sensul 
spiritual. Studiul Bibliei trebuia demarat o dată pentru totdeauna şi 
acest lucru trebuia făcut cu paşi rapizi. Pe de altă parte, Biblia este, 
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prin însăşi natura ei, ceea ce a rămas din biblioteca de altădată a 
Israelului, dar şi a Bisericii creştine din primul ei secol de 
existenţă13. Această bibliotecă, unică în felul ei, prezintă toată 
varietatea unei literaturi specifice, care privea viaţa Israelului 
călăuzit de Dumnezeul cel veşnic. Este vorba despre produsul 
literar al unei culturi şi al unei civilizaţii care a dispărut de mult. În 
cadrul Bibliei, toate cărţile prin care Dumnezeu a vorbit oamenilor 
au fost puse împreună într-un singur volum. Este datoria celui ce 
studiază Biblia să clasifice cărţile biblice sau părţile componente 
după tipul de literatură pe care o reprezintă14.  

Studiul Bibliei a făcut paşi mici la prima vedere, dar 
curajoşi şi siguri către marea deschidere spre Dumnezeu, spre 
lume şi spre om, care s-a împlinit o dată cu Conciliul al II-lea din 
Vatican. Direcţia trasată cu migală de acest Conciliu, dar şi cu mult 
simţ de răspundere din partea părinţilor conciliari, avea să aducă în 
scurt timp roade deosebit de bogate. Este clar că orice exeget care 
este dispus să se conformeze întru totul regulilor raţiunii şi ale 

                                                 
13 De  foarte mare importanţă s-a dovedit a fi descoperirea manuscriselor de la 
Marea Moartă. Aceste manuscrise au scos la iveală un mare număr de 
probleme biblice, deschizând noi câmpuri de analiză, ceea ce a adus cu sine 
noi domenii de cercetare biblică şi, implicit, o mai bună cunoaştere a textului şi 
a sensului său. 
14 În 1993, sub conducerea Comisiei Biblice Pontificale, a fost publicată în 
Vatican Interpretarea Bibliei în Biserică fiind tradusă şi în limba română în anul 
1995 la Bucureşti, (editura EARCB). Documentul respectiv s-a bucurat de 
mult succes în lumea academică. Cardinalul J. Ratzinger, pe atunci prefectul 
Congregaţiei pentru doctrina credinţei, i-a scris cuvântul introductiv, unde 
spunea printre altele: „Cuvântul biblic îşi are originea într-un trecut real, dar 
nu numai într-un trecut. El vine şi din veşnicia lui Dumnezeu. El ne duce în 
veşnicia lui Dumnezeu, însă o face trecând prin timp, care cuprinde trecutul, 
prezentul şi viitorul. Cred că documentul de faţă oferă cu adevărat un ajutor 
preţios în a lămuri problema căii corecte spre înţelegerea Sfintei Scripturi şi că 
deschide noi perspective.”  
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bunei credinţe constituie o încercare de suflet de a dărui Bibliei o 
interpretare corectă, realistă şi dreaptă15. Acesta este de fapt marea 
izbândă a exegezei catolice actuale; ea poate să se avânte mai 
departe liberă de orice prejudecăţi, ajutând generaţiile de mâine să 
continue munca deja începută.  

 
4) Adevărul este mai aproape 
 
Papa Benedict al XVI-lea, în cuvântul său de salut către 

participanţi la congresul intitulat Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii, cu 
ocazia a 40 de ani de la publicarea documentului conciliar Dei 
Verbum, spunea următoarele: „Aş dori să vă amintesc şi să vă 
recomand înainte de toate vechea tradiţie a lectio divina. . . Dacă 
această practică este promovată în mod eficace, de acest lucru sunt 
absolut convins, el va dărui Bisericii o nouă primăvară 
spirituală”16. Conciliul al II-lea din Vatican, care a însemnat „un 
salt înainte”17 indiscutabil pentru Biserică, indică trei criterii 
pentru a putea individualiza multiplicitatea de sensuri pe care 
Biblia, conform Duhului, le conţine18: 

                                                 
15 După o tradiţie veche, se pot deosebi două sensuri ale Scripturii: sensul literal şi 
sensul spiritual.  Sensul literal este sensul semnificat de cuvintele Scripturii şi 
descoperit de exegeza care urmează regulile interpretării corecte. Sensul 
spiritual se referă nu numai la textul Scripturii, ci şi la realităţile şi evenimentele 
despre care vorbeşte ea. Ea se subîmparte în sensul alegoric, moral şi anagogic. 
(Cf. Catehismul Bisericii Catolice, (=CBC), Bucureşti, 1993, p. 37.    
16 Din discursul Papei Benedict al XVI-lea publicat pe www.ZENIT.org pe 
data de 14.10.2005 - (ZG05101407). 
17 Ioan al XXIII-lea în cuvântul său de deschidere a Conciliului intitulat 
„Gaudet mater Ecclesia”.  
18 Cf. DV, nr. 12. 
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a) În primul rând, trebuie dată o mare atenţie 
«conţinutului şi unităţii întregii Scripturi»19. Oricât de diferite şi multe 
ar fi cărţile care alcătuiesc Sfânta Scriptura, ea este una şi aceeaşi, 
datorită planului lui Dumnezeu căruia Isus Cristos îi este însăşi 
inima; 

b) În al doilea rând, Scriptura trebuie citită în «tradiţia 
vie a întregii Bisericii». După o expresie a Sfinţilor Părinţi, Sfânta 
Scriptură se citeşte în însăşi inima Bisericii lui Isus Cristos.  
Într-adevăr, Biserica poartă în tradiţia sa vie Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar Duhul Sfânt îi dăruieşte interpretarea spirituală a 
Bisericii; 

c) Este necesar să fim atenţi la problemă intitulată 
«analogia fidei20». Prin analogia credinţei înţelegem coeziunea ce există 
între adevărurile de credinţă şi proiectul total al Revelaţiei, căci 
Dumnezeu nu se contrazice niciodată.   
 

Apostolul Paul, vorbind romanilor despre unitatea care 
trebuie să domnească între toţi membri corpului lui Cristos, în 
ciuda diversităţii şi a darurilor multiple, afirmă că aceia care au 
primit darul profeţiei trebuie să se servească de principiul analogiei 
credinţei! Trebuie, aşadar, făcută totuşi următoarea observaţie în 
legătură cu această analogie a credinţei21. Ea presupune din partea 
exegeţilor catolici o cunoaştere temeinică a teologiei, dar şi a 

                                                 
19 Vezi CBC, nr. 112-113. 
20 Cf. Rom 12:6. Expresia greacă analogie este redată prin termenii proporţie, 
raport sau corespondenţă. Vulgata, în schimb, traduce cu ratio şi este echivalent 
pentru plan, ordine sau natură. 
21 „Întrucât Sfânta Scriptură trebuie citită şi interpretată întru acelaşi Duh în 
care a fost scrisă, pentru a descoperi exact sensul textelor sacre trebuie avute 
în vedere, cu nu mai puţină grijă, conţinutul şi unitatea întregii Scripturi, ţinând 
seama de tradiţia vie a întregii Biserici şi de analogia credinţei!” Cf. DV, nr. 12. 
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tuturor izvoarelor revelaţiei. De aceea, exegetul catolic trebuie să 
posede până în detaliu problemele teologiei actuale şi să cunoască 
temeinic pe Sfinţii Părinţi, pe Doctorii Bisericii Catolice şi părerea 
exegeţilor în general. Astăzi, studiul Bibliei dispune de instrumente 
de lucru aproape perfecte, dispune de traduceri exacte şi 
comentarii, de concordanţe şi dicţionare, de reviste şi studii biblice 
etc. Există astăzi un consens ecumenic în această privinţă. Vechiul 
Testament este fundamentul pe care se bazează mărturia creştină 
despre Isus Cristos. De aceea, textele vetero-testamentare conţin 
mesajul lor străvechi, fără să fi fost nici corijat şi nici emendat de-a 
lungul vremii.  

Comisia Biblică Papală a publicat în anul 2001 următoarea 
declaraţie: „Poporul iudeu şi Scripturile sale sfinte din Biblia 
creştină au subliniat importanţa fundamentală a Vechiului 
Testament în modul următor: Vechiul Testament posedă din sine însuşi 
o valoare enormă în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu!” Noul 
Testament recunoaşte autoritatea divină a Sfintei Scripturi a 
poporului evreu şi se bazează numai pe această autoritate. Fără 
Vechiul Testament, Noul Testament ar fi o carte care nu ar fi în 
stare să ne descifreze nimic. Ar fi pur şi simplu asemenea unei 
plante fără rădăcini şi condamnată să moară. 

În ultima vreme, câştigă tot mai mult teren expresia Primul 
Testament, care a înlocuit expresia Vechiul Testament, iar Noul 
Testament rămâne pe planul al doilea. Perechea de cuvinte vechi şi 
nou nu vrea să exprime o opoziţie în termeni, ci o relaţie nouă 
statornicită între cele două testamente ale Bibliei creştine, 
insistând în egală măsură asupra continuităţi, dar şi a diferenţelor 
dintre cele două testamente. Scrierile adunate în Vechiul 
Testament au luat fiinţă în cadrul iudaismului, devenind în 
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consecinţă Biblia evreilor, care este denumită de vechii evrei 
Tanach22. 

Dumnezeu este acolo unde este însăşi dumnezeirea sa, care 
ne dăruieşte viaţă şi ne conduce la libertate. Dumnezeu „este acolo” 
pentru poporul său Israel, pentru toţi oamenii, pentru toate 
creaturile sale, pentru întreg pământul, dăruind şi cerând, judecând 
şi mântuind, nimicind şi împlinind. Acest lucru se repetă plenar pe 
fiecare pagină a Sfintei Scripturi. Pe de altă parte, această căutare 
continuă a Cuvântului lui Dumnezeu este dovada acelora care 
învaţă şi studiază Scripturile cu pasiune. Noi nu trebuie să apucăm 
pe alte căi, necunoscute, în studiul Bibliei, care ar fi mai uşoare şi 
mai comode, dar care ne-ar conduce departe de însăşi inima 
Bibliei. Blaise Pascal spunea odinioară un adevăr care rămâne 
valabil şi astăzi: „Cred în aceia care-şi dau viaţa pentru o idee 
(adică pentru adevăr).” 

 
5) Interpretarea Scripturi după Dei Verbum  
 
Un predicator, nu fără o oarecare doză de umor, afirma: 

„Un sfert din ascultătorii noştri înţelege foarte bine predicile, un 
alt sfert înţelege câte ceva, un altul nu înţelege nimic şi, în sfârşit, 
ultimul înţelege exact contrariul.” A înţelege sau a fi înţeles este un 
dar al lui Dumnezeu, căci acest fapt depăşeşte puterile omeneşti, 
chiar şi atunci când trăieşti în aceeaşi epocă, ai crescut în acelaşi 

                                                 
22 Îmi amintesc cu deosebită plăcere cum profesorii pe care i-am avut la 
Institutul Biblic din Roma ne repetau cu îndârjire: Biblia Masoretică a 
constituit Biblia comunităţii ebraice, deci a sinagogii, în timp ce Biblia Greacă, 
adică Septuaginta, a constituit Biblia tinerei Biserici creştine. Prof. D. 
Barthélémy a scris un studiu, cu un titlu mai mult decât simptomatic - „La 
Bible a mûrie à Alexandrie”, publicat în Revue Biblique. 
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ambient cultural sau ai fost educat în aceeaşi limbă. Dacă privim la 
Sfânta Scriptură, prima şi cea mai importantă dificultate este faptul 
că Biblia conţine însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, 
Biblia a fost scrisă de către oameni foarte diferiţi de noi: au 
aparţinut altor timpuri, altor culturi, altor limbi. 

Iată motivul pentru care Conciliul II din Vatican, prin 
documentul Dei Verbum, abordează din capul locului complicata 
problemă a multiplicităţii sensurilor Sfintei Scripturi, ţinând cont 
de la bun început de dificultatea şi profunzimea acestui subiect 
deosebit de important: „Deoarece Dumnezeu a vorbit în Sfânta 
Scriptură prin oameni, în felul oamenilor, interpretul Sfintei 
Scripturi, pentru a pătrunde ceea ce Dumnezeu a voit să ne 
împărtăşească, trebuie să cerceteze atent ce au intenţionat de fapt 
hagiografii să ne comunice şi ce I-a plăcut lui Dumnezeu să ne 
dezvăluie prin cuvintele lor”23. De fapt, paragraful 12 din Dei 
Verbum este dedicat problematicii interpretării Sfintei Scripturi în 
lumea de azi. Conciliul scoate în relief două condiţii prealabile, 
care sunt valabile în cazul fiecărui autor biblic şi fără de care nu 
este posibilă o înţelegere a mesajului Bibliei:  

a) Lumea Bibliei: Vorbeam mai sus de faptul că Biblia este o 
adevărată bibliotecă, în care îşi găsesc locul tot felul de tradiţii 
devenite mai târziu ceea ce noi numim suluri sau cărţi  
propriu-zise24. Inspiraţia acestora, comunitară sau personală, se 
întinde într-un arc de timp cuprins între anul 1850 î.Cr. şi anul 100 
d.Cr. Se înţelege, luăm aceşti ani în mod orientativ, ca termeni ab 
quo, respectiv ad quem. Ştim, de asemenea, că în cultura orientală 
misterul divin este exprimat cu ajutorul imaginilor şi al 
simbolurilor, în detrimentul unor definiţii sau demonstraţii în 

                                                 
23 Cf. Dei Verbum, nr. 12. 
24 Este vorba despre cele două stadii ale oricărui text biblic: stadiul tradiţional 
(=Traditionsgeschichte) şi stadiul textului propriu-zis (=Redaktionsgeschichte). 
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sensul occidental al cuvântului. Cultura orientală se caracterizează 
înainte de toate printr-o continuă schimbare sau fluiditate. Cu alte 
cuvinte, cutume nomade în prima fază de existenţă a Israelului  
s-au îmbogăţit cu numeroase tradiţii specifice vieţii sedentare de 
mai târziu. Israelul a fost într-o continuă mişcare a tradiţiilor sale 
până ce ele au luat o înfăţişare definitivă în cadrul Bibliei. Cu alte 
cuvinte, Biblia s-a format în sânul acestui popor mic, dar 
binecuvântat de Dumnezeu, de-a lungul unei istorii pline de 
convulsiuni, în care Dumnezeu i s-a revelat încetul cu încetul. De 
aceea, Biblia este opera unui grup de autori inspiraţi din diferite 
epoci, care au preluat şi transmis mai departe cu fidelitate tradiţiile 
biblice. Aceşti autori, cunoscuţi sau necunoscuţi, orali sau scriitori, 
care au activat în timp de pace sau de război, de sclavie sau de 
libertate, de exil sau de timp normal, ne-au transmis întotdeauna 
cuvântul lui Dumnezeu. Orice text biblic trebuie plasat, aşadar, în 
contextul său istoric, pentru a-i putea înţelege pe deplin sensul: 
„Este necesar ca cercetătorul să caute sensul pe care hagiograful a 
intenţionat să-l exprime şi l-a exprimat în împrejurări determinate, 
după condiţiile timpului său şi ale culturii sale, prin intermediul 
genurilor literare folosite la vremea respectivă”25 De fapt, la toate 
acestea se referă traducerile moderne ale Bibliei cu introducerile, 
notele şi însemnările marginale. Toate acestea ne ajută pe noi 
astăzi să obţinem o mai bună şi mai profundă înţelegere a textului 
Bibliei şi a contextului său istoric. Când m-am referit mai sus la 
expresia „lumea Bibliei”, aveam de fapt în vedere în primul rând 
contextul său istoric deosebit de bogat. 

b) Genurile literare: Ne surprinde pur şi simplu această 
expresie aplicată la limbajul Bibliei26. Conciliul II Vatican preia şi 

                                                 
25 Cf. Dei Verbum, nr. 12. 
26 Deşi Conciliul nu a folosit niciodată această expresie în partea lui iniţială, 
preia totuşi formula tehnică de „genuri literare” (Gattungsgeschichte) 
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insistă asupra acestei expresii cu cuvintele: „Pentru a descoperi 
intenţia hagiografilor, trebuie, printre altele, să se ţină cont şi de 
genurile literare. Adevărul este prezentat şi exprimat în mod diferit în 
textele care sunt în diferite sensuri istorice, sau profetice, sau 
poetice, sau de altă expresie”27. Ne găsim în faţa unei chei de 
înţelegere dintre cele mai importante pentru descifrarea Sfintei 
Scripturi. Este firesc să ne punem întrebarea, ajunşi la acest punct, 
ce sunt de fapt aceste genuri literare? Ele pot fi istorice, sapienţiale, 
poetice, epice, omiletice, care sunt specificate în oracole profetice, 
în discursuri, în modele apocaliptice, în genul psalmilor, care se 
subdivid în imnuri, lamentaţii, cântece de Sion, psalmi de 
mulţumire, psalmi de cerere, psalmi regali etc. De fapt, enciclica 
Divino Afflante Spiritu şi documentul conciliar Dei Verbum ne învaţă 
să identificăm genurile literare permiţând o hermeneutică exactă a 
textului biblic, precum şi o importanţă reală a mesajului expus. Aş 
putea răspunde la această întrebare cu adevărat provocatoare şi 
printr-un alt exemplu luat din viaţa de zi cu zi. Ne aflăm într-o 
librărie, pe ale cărei rafturi pline se găsesc cele mai felurite cărţi: 
romane, culegeri de poezii, piese de teatru, povestiri, cărţi de studiu, eseuri 
filozofice sau teologice, cărţi liturgice, de drept ş.a.m.d. Din această 
varietate de publicaţii reiese o idee fundamentală: fiecare gen 
literar conţine adevărul său propriu, dar mai ales, modul său 
propriu de a-l transmite şi altora. 

                                                                                                                 
introducând-o în textul oficial al documentului conciliar Dei Verbum. Papa care 
a folosit expresia în cauză a fost Pius al XII-lea, în enciclica sa Divino Afflante 
Spiritu. Expresiile Gattungsgeschichte, Traditionsgeschichte şi Redaktionsgeschichte sau 
genurile literare au fost folosite de către exegetul german H. Gunkel (1862-
1932). Este vorba de modele literare legate de conţinuturi determinate şi de 
ambiente specifice. De fapt, aceste genuri literare s-au născut şi s-au dezvoltat 
în ambiente precise numite „contexte vitale”. 
27 Dei Verbum, nr. 12. 
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Să ascultăm un alt text al Conciliului, care arată de fapt 
importanţa fundamentală a genurilor literare: „Pentru a înţelege 
corect ceea ce a voit să afirme în scris autorul sacru, trebuie avute 
atent în vedere atât modurile de a simţi, de a exprima sau de a 
povesti curente în mediul şi pe vremea hagiografului, cât şi cele 
obişnuite în diverse locuri, la acea epocă, în relaţiile între 
oameni”28. Genurile literare variază între ele, după cum urmează: 

a) după obiectul operei, un dialog, un poem profetic sau o 
parabolă etc.; 

b) după persoane: un judecător, un profet sau un apostol 
etc.; 

c) după perioada istorică: redactarea Bibliei se întinde pe 
unsprezece secole, în timp ce genurile literare sunt marcate de 
diferenţe stabilite în timp; 

d) după limbă: ebraică nu este totuna cu aramaica, greaca 
sau latina etc.; 

e) după ţări: putem să ne referim la ţări ca Palestina, Arabia, 
Egiptul, Babilonia etc. 

Am putea conclude că este necesar să fim intelectuali 
pentru a putea avea acces la cuvântul scris al lui Dumnezeu? Nu 
este deloc adevărat, pentru că avem alături de noi persoana lui 
Isus. De aceea, nu este necesar să fim studioşi pentru a înţelege 
dragostea unui prieten şi a-i răspunde cu toată dragostea noastră. 
Este necesar mai degrabă ca fiecare să se aplece asupra Sfintei 
Scripturi, după puterile sale, pentru a descoperi tainele ce se 
ascund în ea. Din nou citez din Dei Verbum: „Cuvintele lui 
Dumnezeu, exprimate în limbi omeneşti, s-au făcut asemenea 
vorbirii omeneşti. Trebuie să o descoperim ca pe o scrisoare de 
dragoste din partea lui Dumnezeu.” Este de prisos să mai insistăm 
asupra răspunderii şi responsabilităţii noastre ca profesori de 
                                                 
28 Ibidem, nr. 12. 



În căutarea adevărului – Dei Verbum 37

 

Sfânta Scriptură. Ne revine o răspundere extraordinară şi ţine de 
entuziasmul şi dragostea noastră neprefăcută pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu, ca el să ajungă cât mai departe posibil. Din această 
sevă tainică s-a alimentat cultura şi civilizaţia Europei, şi tot din ea 
se va împărtăşi acum, la începutul mileniului trei, când 
reevanghelizarea Europei a devenit un fapt recunoscut. 
 

6) Epilog  
 
Deutero-Isaia are un cuvânt care se potriveşte de minune la 

cele spuse până acum: „Precum se coboară ploaia şi zăpada din cer şi nu 
se mai întorc înapoi până ce nu adapă pământul şi-l fac să odrăslească, să 
rodească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine spre mântuire; tot aşa va fi 
şi cu cuvântul meu care iese din gura mea!”(Is. 55:10-11a). Cred că acest 
citat biblic deosebit de semnificativ spune tot ce-am avut de spus 
în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu, cel veşnic şi neschimbat. 
Într-adevăr, o primăvară biblică senină, prevestitoare de roade 
bogate, s-a declanşat odată cu publicarea documentului Dei 
Verbum. Citez din nou din documentul Dei Verbum, din care am 
citat deseori pe parcursul acestui referat: „Sfântul Conciliu încurajează 
pe toţii fiii Bisericii care se ocupă cu studiile biblice să persevereze cu toată 
dăruirea şi reînnoindu-şi mereu puterile, în spiritul Bisericii, prin împlinirea 
lucrării începute”29.  

Acolo unde Duhul freamătă este întotdeauna viaţă, iar 
Cuvântul lui Dumnezeu nu îmbătrâneşte niciodată. Pe tema 
exegezei moderne, Joseph Ratzinger, pe atunci cardinal, spunea 
următoarele într-o conferinţă ţinută în oraşul New York: 
„Exegetul trebuie să-şi dea seama că nu locuieşte undeva într-o 
regiune neutră şi în afara istoriei Bisericii, dimpotrivă el face parte 

                                                 
29 Dei Verbum, nr. 23. 
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integrantă din însăşi istoria Bisericii. A pretinde că este posibil să 
ai acces în mod direct la ceea ce înseamnă istorie nu poate decât 
scurtcircuita. De aceea, prima presupunere a oricărei exegeze este 
să accepţi Biblia ca o carte unică. Făcând exegeză am ales deja o 
poziţie care nu se limitează la o luare de contact literară sau 
istorică. Exegetul care face toţi aceşti paşi poate spune că a înţeles 
că textul literar este un produs al unei istorii care are o conexiune 
internă şi că această istorie este adevăratul loc al înţelegerii 
Scripturii”30. Cel puţin noi, care ne ocupăm cu aceste probleme 
îndeaproape, am sesizat care sunt adevăratele dimensiuni ale 
acestei problematici unice. Să facem ca Biblia, această carte 
complicată, Cartea Cărţilor, care aparţine unei timp de mult apus, 
unei alte culturi, unei alte sensibilităţi umane, să fie înţeleasă astăzi, 
cu aceeaşi vigoare şi cu aceeaşi prospeţime cu care ea a fost scrisă 
în timpurile de demult. De fapt, distanţa dintre sistemul cultural şi 
lingvistic biblic şi cel care ne este familiar nouă nu poate fi 
rezumat doar în câteva cuvinte. Sunt necesari ani şi ani de studiu 
pentru a pătrunde în inima Bibliei. Mă întorc la cuvintele de la 
începutul referatului meu pentru a reaminti că interpretarea Sfintei 
Scripturi în lumea modernă are istoricul şi drumul său propriu în 
istorie, fiind de o importanţă fundamentală, chiar vitală, pentru 
credinţa şi speranţa noastră creştină. 

                                                 
30 Este vorba de o conferinţă importantă a cardinalul Joseph Ratzinger, ţinută 
la New York, în toamna anului 1987, şi apărută mai târziu în volumul intitulat 
Exegeza creştină astăzi sub coordonarea lui Ignace dela Potterie SJ. 


