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La primele întâlniri pentru Biblia interconfesională, 

reprezentanţii fiecărui cult asigurau  pe rând în fiecare zi 
rugăciunea de la începutul lucrărilor. Când mi-a venit rândul, am 
citit rugăciunea „Laudelor” din Liturgia orelor pentru ziua aceea, 
deci rugăciunea comună a Bisericii, pe care ea o propune fiecărui 
credincios: era, ca întotdeauna, compusă din psalmi şi alte 
fragmente biblice şi se termina cu o rugăciune universală. La 
sfârşit, un distins pastor neoprotestant şi-a exprimat încântarea că 
Biserica Catolică s-a „convertit” la Biblie! Într-un fel, aşa şi era, 
doar că înnoitoarea întoarcere la izvoare se petrecuse deja de mai 
multă vreme. Dincolo de aspectul amuzant, întâmplarea are un 
sens profund, arătând necesitatea de a ne cunoaşte mai bine între 
diferitele confesiuni, bucuria ce rezultă din această cunoaştere şi 
posibilitatea de a realiza o comuniune în jurul Bibliei. 
 

După Conciliul Vatican II a urmat o perioadă de asimilare: 
o efervescenţă de reflecţie şi de traducere în faptă. La noi în ţară, 
însă, din pricina „spaimelor” regimului comunist, documentele 
Conciliului au ajuns târziu, aduse pe ascuns, în puţine exemplare; a 
existat o primă traducere făcută după posibilităţile de atunci, în 
condiţii de „samizdat”. Pentru o a doua traducere, mai „aşezată”, 
s-a cerut în zadar autorizaţia de tipărire: s-a putut publica abia în 
1990!  
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Ar fi imposibilă detalierea tuturor efectelor Constituţiei 
dogmatice despre Revelaţia divină, Dei Verbum; am ales să prezint 
doar câteva momente semnificative de reflecţie sintetică. Voi 
vorbi apoi despre modul în care un catolic de azi se întâlneşte cu 
Biblia în viaţa de toate zilele. 

 
I 
 

1. În 1991, s-au sărbătorit 25 de ani de la Dei Verbum, ceea 
ce a determinat o reflecţie asupra rezultatelor şi mai ales asupra a 
ceea ce e de făcut în viitor.  

Adunarea Generală a Federaţiei Biblice Catolice de la 
Bogotà, intitulată Biblia şi Noua Evanghelizare, a fost un astfel 
de moment de bilanţ şi de deschidere spre viitor.  

Cu această ocazie aş vrea să explic ce înseamnă „noua 
evanghelizare” (cf. Papa Ioan Paul II, Enciclica Redemptoris Missio, 
1990): nu e nici ignorarea faptului că suntem deja creştini şi deci 
am primit Evanghelia, nici ideea că numai Biserica Catolică poate 
să proclame Evanghelia şi nici o dorinţă a Papei de a-i „catoliciza” 
pe toţi.  

Fiecare dintre noi îşi dă seama că, deşi a primit Evanghelia, 
mai are nevoie să fie „evanghelizat” cât trăieşte; în al doilea rând e 
vorba de situaţia nouă din lumea înconjurătoare. Noile trăsături 
ale situaţiei contemporane, aşa cum au fost evidenţiate de 
adunarea de la Bogota, sunt: pe de o parte enormul progres al 
ştiinţei, care dă impresia că poate controla natura şi persoana 
umană, dezvoltarea noilor mijloace de comunicare, apariţia unor 
noi relaţii între popoare prin emergenţa lumii a treia, a statelor 
foste comuniste, pe de altă parte extinderea fundamentalismelor, 
creşterea riscului unei distrugeri totale, atomice sau ecologice etc., 
aspecte care au făcut să se vorbească de apariţia unei noi ordini în 
lume; pluralismul cultural şi religios, care face ca uneori creştinii să 
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trăiască asemenea lui Israel în exil; trezirea unor grupuri 
marginalizate, care pune în evidenţă situaţiile de nedreptate, 
exploatare etc.; în fine, contextul ecumenic. 

În faţa acestor provocări, creştinii trebuie să-şi pună 
problema relaţionării cu Evanghelia. Deja în 1975, Papa Paul al 
VI-lea vorbea despre o „nouă eră a evanghelizării”. 
Evanghelizarea e lucrarea lui Isus, deci este mereu nouă şi fiecare 
generaţie trebuie să redescopere noutatea mesajului evanghelic. 
Noua evanghelizare e îndatorire a întregii Biserici, a tuturor 
creştinilor, şi trebuie să cuprindă toate aspectele: proclamarea 
kerygmei, cateheza, liturgia, slujirea, reflecţia teologică, pastorala şi 
structurile – altfel spus „toată propovăduirea Bisericii trebuie 
hrănită şi călăuzită de Scriptură” (Dei Verbum 21). Iar Cuvântul 
trebuie proclamat în aşa fel încât să atingă viaţa oamenilor.  

Noua evanghelizare înseamnă conştientizarea faptului că 
faţa lui Dumnezeu în Cristos e aplecată cu dragoste mai ales 
asupra celor care suferă şi luptă. Înseamnă şi importanţa citirii în 
rugăciune. Importanţa descoperirii adevăratului conţinut al Bibliei, 
fără manipulări politice şi ideologice. 

Pentru evitarea fundamentalismului trebuie să fim 
conştienţi că în Biblie Dumnezeu ne vorbeşte despre Sine şi 
despre relaţiile Sale cu noi, că El are o pedagogie progresivă faţă 
de om, că revelaţia se manifestă cu o varietate de procedee şi 
forme literare şi că trebuie să ţinem seama de contextul istoric din 
care provin textele. 

Adunarea de la Bogotà prezintă noua evanghelizare 
pornind de la experienţa ucenicilor de la Emaus: Dumnezeu e 
prezent pretutindeni – în viaţă, în natură, în istorie –, Duhul 
lucrează în toată omenirea călăuzind-o spre Cristos, dar noi, 
oamenii, ca şi cei doi ucenici, se întâmplă să nu-I percepem 
prezenţa; ca şi ei, suntem cuprinşi de tristeţe şi de spaimă; 
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confruntaţi cu noi provocări, avem nevoie de o evanghelizare care 
să fie nouă şi ca râvnă şi ca mijloace de exprimare. După dialogul 
de prietenie cu Isus, ucenicii capătă o privire nouă, pentru că 
Biblia e recitită în lumina Învierii şi astfel pot situa evenimentele în 
planul lui Dumnezeu. Deci, prin Biblie, Isus le luminează situaţia 
şi le deschide orizontul de speranţă. Iar după al treilea pas – 
retrăirea Cinei –, noutatea Învierii le luminează viaţa întreagă. 

În continuarea celor înfăptuite deja de la Conciliul Vatican 
II, Adunarea a lansat o chemare membrilor săi, dar şi tuturor 
forurilor de decizie, să continue să pună la dispoziţie biblii 
accesibile lingvistic şi financiar, precum şi materiale auxiliare 
pentru interpretare, să se constituie structuri (institute, centre etc.) 
pentru formarea animatorilor biblici, în care laicii trebuie să aibă 
un rol privilegiat. A accentuat că pregătirea şi viaţa spirituală a 
clerului şi a călugărilor trebuie să fie bazate pe Biblie şi ei trebuie 
formaţi încă de la început pentru folosirea Bibliei ca izvor de 
rugăciune şi hrană spirituală, individual sau în grup. A chemat pe 
exegeţi să se implice în activitatea de popularizare. A îndemnat la 
constituirea de mici comunităţi pentru studiul Bibliei. A încurajat 
constituirea unor comunităţi de bază în care creştini de diferite 
confesiuni şi chiar adepţi ai altor religii să poată reflecta împreună 
asupra valorilor umane în lumina Bibliei. A atras atenţia asupra 
impregnării biblice a celebrărilor liturgice (subiect asupra căruia 
voi reveni). A cerut cu insistenţă organizarea de zile biblice, de 
reculegeri biblice pentru cler şi pentru laici, pătrunderea Bibliei în 
viaţa de familie, rugăciunea biblică în comun, meditarea Scripturii, 
orientarea devoţiunilor populare aşa fel încât şi prin ele Cuvântul 
lui Dumnezeu să pătrundă în rugăciunea şi în viaţa oamenilor. 

S-a vorbit despre folosirea profetică a Bibliei – adică de 
citirea ei în contextul situaţiei de viaţă, ascultându-i pe cei săraci, 
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primii cărora le e adresat Cuvântul, şi denunţând structurile sociale 
nedrepte, de oprimare. 

S-a cerut guvernelor să proclame un an sabatic înainte de 
2000, în care să fie anulate datoriile externe ale naţiunilor celor 
mai sărace. S-a insistat asupra rolului tinerilor şi al femeilor, care 
au o sensibilitate specifică de înţelegere şi de comunicare. 

Concluzia acestei sinteze la un sfert de veac de la Vatican 
II a fost: dacă la primele Rusalii toţi cei care au primit Duhul au 
devenit profeţi ai Cuvântului, acelaşi Duh se află astăzi în mijlocul 
nostru şi ne cheamă să fim profeţi ai noii evanghelizări: „Avem 
garanţia prezenţei lui Cristos cel Înviat, avem darul Duhului care 
pluteşte peste faţa pământului, şi astfel ne putem implica într-o 
lume care se luptă pentru a deveni împărăţia lui Dumnezeu.” 

 
2. În 1993, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la enciclica 

lui Leon XIII Providentissimus Deus  şi a 50 de ani de la Divino 
afflante Spiritu a lui Pius XII, Comisia Biblică Pontificală a lansat un 
document important, dens şi extins: Interpretarea Bibliei în 
Biserică. 

În prefaţă, cel care pe atunci era Cardinalul Ratzinger, 
pornind de la dezideratul din Dei Verbum ca studiul Bibliei să fie 
sufletul teologiei, arată că acest studiu nu se încheie niciodată şi 
fiecare epocă încearcă din nou să-l aprofundeze. Metoda istorico-
critică a marcat începutul unei ere noi, aducând noi posibilităţi de 
înţelegere, dar comportând şi riscul de a absolutiza dimensiunea 
umană a textului, pentru că Autorul divin scapă unei metode 
elaborate numai pentru a înţelege realităţi umane. Magisteriul luase 
deja poziţie faţă de metoda istorico-critică în enciclica 
Providentissimus Deus, accentuându-i mai ales limitele, pentru că 
fusese scrisă într-o vreme în care se manifesta un „liberalism 
foarte sigur de sine, până la dogmatism”; în vreme ce în Divino 
afflante Spiritu se găsesc mai degrabă încurajări pentru metodele 
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moderne, fiindcă ea se opune unor critici la adresa acestora, 
izvorâte dintr-o închistare dogmatistă. Dei Verbum oferă o sinteză 
durabilă şi din acest punct de vedere, dar între timp au apărut şi 
alte metode şi abordări exegetice şi hermeneutice. Comisia Biblică 
Pontificală (care nu este un organism al Magisteriului, ci o comisie 
de specialişti chemată să ia o poziţie responsabilă, bucurându-se 
de încrederea Magisteriului) a dorit să ofere o orientare cu privire 
la aceste căi de interpretare şi la alte chestiuni ce se referă până la 
urmă la înţelegerea corectă a Scripturii. 

Problema interpretării Bibliei nu este nouă, se arată în 
Introducere. În Dan. 9,2, Daniel caută interpretarea unui text din 
Ieremia. Etiopianul din Fapte 8,30-35 citeşte pasajul din Isaia 
53,7-8 şi caută pe cineva care să-i explice semnificaţia. Apostolul 
Petru (2Pt. 1,20) spune că nici o profeţie nu se poate tâlcui după 
înţelegerea fiecăruia, iar în 3,16 se plânge că la Pavel sunt lucruri 
anevoie de înţeles. În timp, progresele ştiinţelor umane au repus 
mai acut problema. Avântul studiilor biblice din secolele al XIX-
lea şi al XX-lea a dus la repunerea în discuţie a metodei istorico-
critice, pe de o parte de apariţia unor metode de abordare 
sincronică şi, pe de altă parte, de unii credincioşi, nedumeriţi de un 
studiu care părea să disece la infinit textul, pulverizându-i astfel 
unitatea. Atunci Comisia Biblică şi-a propus să examineze toate 
metodele ce pot contribui la punerea în valoare a bogăţiilor 
cuprinse în text „pentru ca astfel Cuvântul să devină tot mai mult 
hrana Poporului lui Dumnezeu şi lumină pentru omenire” (Dei 
Verbum, 21). 

Documentul are patru părţi. 
I. O primă parte, Metode şi abordări pentru interpretare, le trece 

în revistă, expunând principiile fiecăreia, avantajele şi limitele.  
A. Metoda istorico-critică este indispensabilă pentru studiul 

oricărui text vechi, deci şi pentru Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu 
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în limbaj omenesc. În faza actuală, care are în spate o lungă istorie, 
e vorba de un demers ce implică critica de text (examinarea 
manuscriselor şi altor surse pentru a stabili forma cea mai 
autentică), descompunerea în fragmente căutând pentru fiecare 
genul literar căruia îi aparţine şi situaţia de viaţă din care s-a 
născut, iar apoi presupunerea unei istorii a redactării textului până 
la forma finală. Ea în sine nu conţine apriorisme, dar, în timp, a 
fost asociată unor concepţii filosofice care încercau să elimine 
elementul divin. Eliberată de aceste prejudecăţi, metoda este 
esenţială pentru căutarea sensului literal al textului în împrejurările 
producerii lui. Scopul ei e punerea în lumină, în mod diacronic, a 
sensului exprimat de autori şi de redactori. Ca la toate celelalte 
metode, de altfel, riscul constă în absolutizare, pentru că „nici o 
metodă nu corespunde întregii bogăţii a textului biblic” (4). 

B. „Metode noi de analiză literară”. Sunt, de fapt, metode 
generale care se aplică în zilele noastre oricărui tip de text literar şi 
care sunt foarte utile pentru textul biblic: analiza retorică, adică a 
modului de a face textul să fie convingător; analiza narativă, ce 
corespunde foarte bine pentru forma de naraţiune şi mărturie 
caracteristică Bibliei; analiza semiotică, pentru care fiecare text e 
un întreg coerent, ascultând de mecanisme precise de elaborare, 
analiză care, dacă nu rămâne un studiu pur formal în limbaj 
criptic, poate fi folositoare pentru adâncirea textului chiar şi 
pentru nespecialişti. Toate acestea sunt utile dacă nu se uită, în 
ultimă instanţă, scoaterea în evidenţă a mesajului teologic a 
textului astfel mai bine analizat. 

C. „Abordări bazate pe tradiţie”: Ideea generală este că 
Biblia e un ansamblu de mărturii al aceleiaşi tradiţii şi nu un grup 
de texte izolate.  

1. Există, de exemplu, aşa-numita abordare canonică, 
iniţiată în SUA prin anii ’70, care presupune interpretarea fiecărui 
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text în lumina Canonului, adică a Bibliei aşa cum e primită ca 
normă de credinţă de către o comunitate. Astfel se încearcă 
situarea fiecărui text în cadrul planului de mântuire, pentru a se 
ajunge la o actualizare.  

2. De mare importanţă este şi abordarea prin recurgerea la 
tradiţiile iudaice de interpretare. De pildă, Septuaginta, textele de 
la Qumran, Targumurile, literatura intertestamentară sunt surse 
valoroase pentru înţelegerea Noului Testament. De altfel şi autorii 
acestuia folosesc procedee iudaice de exegeză. Pot fi utile uneori şi 
comentariile rabinice, ţinând seama, evident, şi de diferenţe. 

3. O altă direcţie e abordarea prin istoria efectelor textului. 
Confruntarea cu cititorul este interesantă – de exemplu diferitele 
forme în care a fost înţeleasă Cântarea Cântărilor arată bogăţia de 
valenţe ale textului. Dar trebuie să fim conştienţi că au existat în 
istorie şi interpretări false care au dus la antisemitism, la 
discriminări rasiale, sau la aluzii milenariste. 

D. „Abordări prin ştiinţele umane”. 
1. Abordarea sociologică se referă la cunoaşterea mediilor 

în care s-au format şi transmis tradiţiile biblice (v., de exemplu, 
studiile asupra societăţii creştinismului primitiv ale Şcolii de la 
Chicago). 

2. Abordarea prin antropologia culturală permite o mai 
bună distincţie între elementele permanente ale mesajelor şi 
determinările lor contingente. 

3. Unele din numeroasele curente care abordează Biblia în 
cheie psihologică şi psihanalitică pot oferi o mai bună decodare a 
limbajului uman, o nouă înţelegere a simbolurilor, sensul unor 
interdicţii etc. Ca şi la toate celelalte, există însă riscul de a avea un 
fundal filosofic marcat de raţionalismul ateu – în speţă, aici, 
reducerea fiinţei umane la psihologic. 
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E. „Abordări contextuale”. Sunt puncte de vedere mai noi, 
corespunzătoare unor curente socio-politice. 

1. Un exemplu este abordarea liberaţionistă (Se afirmă clar 
în document că „teologia eliberării” este un fenomen complex, ce 
nu trebuie simplificat în mod nedrept). Ideea de bază este că 
Dumnezeu e mereu prezent în istorie ca eliberator şi El se 
adresează mai ales celor săraci – deci comunitatea săracilor e 
destinatarul optim al Bibliei şi acest lucru trebuie să ducă la noi 
realizări în istoria concretă. Riscurile acestei abordări sunt: selecţie 
unilaterală a textelor, prea mare accent pe eshatologia pământească 
şi manipularea de către doctrine sau mişcări marxiste ale luptei de 
clasă. 

2. Abordarea feministă, apărută la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, în contextul luptei pentru drepturile femeii. Există 
curente radicale, care refuză Biblia pentru că e produsă de bărbaţi, 
sau selective, care acceptă Biblia numai în textele în care se ia 
partea celor marginalizaţi, aceasta implicând şi o „hermeneutică a 
bănuielii” şi folosirea unor argumente a silentio. Există însă şi mari 
contribuţii pozitive: se şi doreşte ca femeile să fie mai active în 
exegeză, se afirmă în document, pentru că ele pot percepe mai 
bine anumite aspecte în Biblie, în originile creştinismului şi în 
Biserică şi pot adresa Bibliei noi întrebări date de sensibilitatea 
feminină (de exemplu, de la asimilarea chipului patern al lui 
Dumnezeu cu o exclusivitate masculină, se descoperă tot mai mult 
aspectele Lui materne). De altfel, în numeroase documente ale 
Bisericii se cere ca femeile să aibă un rol corespunzător în 
predarea Bibliei. 
 

F. Lectura fundamentalistă. Curente de interpretare 
literalistă a Bibliei au tot apărut în istorie ca reacţie la diverse 
excese în sens opus. Termenul apare la Congresul biblic american 
de la Niagara din 1895, unde se dau cinci puncte fundamentale de 
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reper pentru interpretarea corectă a Bibliei: divinitatea lui Cristos, 
naşterea Lui din fecioară, doctrina ispăşirii prin substituire, 
învierea trupurilor la a doua venire şi ineranţa verbală a Scripturii. 
Termenul a fost apoi extins la diverse curente de interpretare. În 
ciuda relevanţei acestor criterii, o înţelegere mecanică a ineranţei 
refuză întrebările şi cercetarea critică, refuză să ţină seama de 
caracterul istoric al desfăşurării revelaţiei, de faptul că Cuvântul lui 
Dumnezeu e exprimat în limbaj uman, că există diferite specii 
literare, absolutizează ineranţa detaliilor din sfera istoriei sau a  
ştiinţelor naturii, considerând revelată o cosmologie de acum trei 
milenii şi considerând istorie tot ce e narat. Practic, interpretarea 
fundamentalistă confundă limitările umane cu substanţa divină a 
mesajului. 

II. Partea a doua  a documentului Interpretarea Bibliei în 
Biserică se ocupă de probleme de hermeneutică, expunând pe scurt 
câteva hermeneutici filosofice contemporane, mai cu seamă pe cea 
a lui Paul Ricoeur. Hermeneutică face şi Biblia, în sensul 
reinterpretării textului în prezentul actualităţii. De pildă, Noul 
Testament e rezultatul unui lung proces de reinterpretare a 
evenimentelor fondatoare. Unele teorii hermeneutice moderne 
sunt însă inadecvate pentru Biblie, presupoziţiile ajungând să 
evacueze mesajul religios. Se atrage atenţia că interpretarea Bibliei 
îşi are presupoziţiile specifice: credinţa şi lucrarea Duhului. 

Se examinează apoi problema sensurilor Scripturii. 
1. Sintetizând o istorie lungă a discuţiilor, se aminteşte întâi 

sensul literal (sensul exprimat direct de autorii umani, fie în limbaj 
direct, fie metaforic), a cărui căutare este indispensabilă pentru că 
şi acesta e voit de Dumnezeu; el are un caracter dinamic: un bun 
exemplu este relaţionarea între marcarea unui moment istoric şi 
aşteptarea mesianică în psalmii regali.) 
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2. Sensul spiritual este sensul pe care-l exprimă textele când 
sunt citite sub influenţa Duhului, în contextul împlinirii cristice. 
Nu întotdeauna este distinct de sensul literal, mai ales în Noul 
Testament. Nu trebuie confundat cu orice interpretare pioasă 
subiectivă. Un aspect posibil al acestuia e sensul tipologic, adică, în 
ultimă instanţă, referirea la Cristos (de exemplu caracterul 
prefigurativ al lui Adam, al potopului etc.). Nici aici nu trebuie 
exagerat căutând referiri concrete la Cristos în toate amănuntele 
(de ex. panglica roşie a lui Rahab!).  

3. Un termen nou, mai cuprinzător, este sensul plenar: 
sensul mai profund al textului, voit de Dumnezeu, dar nu 
exprimat clar de autorul uman, şi care se descoperă treptat, în 
lumina altor texte, sau a progresului Revelaţiei. De ex., Mt. 1,23 dă 
sensul plenar (naşterea din fecioară) pentru Is. 7,14. Mai bine zis, 
sensul plenar e un alt mod de a desemna sensul spiritual când 
acesta e diferit de sensul literal. Altfel spus, Duhul îl călăuzeşte pe 
autorul uman să exprime chiar ceea ce el nu pricepe cu totul. 

S-ar putea afirma şi că există un singur sens, cel pe care 
Dumnezeu vrea să ni-l dezvăluie pentru mântuire, cu mai multe 
nivele în înţelegerea noastră; dacă revelaţia culminează în Cristos 
(El însuşi spune „Scripturile vorbesc despre Mine”), se poate 
spune că, dincolo de sensul imediat şi fără să-l desfiinţeze, tot ceea 
ce este în Biblie constituie o pregătire (directă sau indirectă) sau o 
prefigurare, sau o prevestire care-şi găseşte împlinirea în Cristos. 

III. Partea a treia este intitulată Dimensiuni caracteristice ale 
interpretării catolice. Interpretarea catolică acceptă toate metodele şi 
abordările valabile. Ea se situează conştient în tradiţia vie a 
Bisericii, în care prima grijă e fidelitatea faţă de revelaţia atestată de 
Biblie. Este semnalată primejdia unei „precomprehensiuni 
teologice”: e de evitat să se atribuie textului biblic un sens care 
este rodul dezvoltării ulterioare a tradiţiei. 
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A. Cu privire la interpretarea în tradiţia biblică: se atrage 
atenţia asupra modului în care Biblia însăşi cuprinde relecturi 
actualizante ale unor texte de început. De pildă făgăduinţa făcută 
lui Abraham de a moşteni pământul, în Gen 15,7, e actualizată în 
Exod 15,17 – intrarea în sanctuar precum şi în Ps. 132 – intrarea 
în odihna lui Dumnezeu; aceasta e rezervată adevăraţilor 
credincioşi – Evr. 3,7 – 4,11 şi culminează cu intrarea în 
sanctuarul ceresc – Evr. 6,12 şi în moştenirea veşnică – Evr. 9,15. 
La fel se formează o tradiţie de interpretare actualizantă a 
oracolului lui Natan (2Sam.7) etc. În relaţia dintre Noul şi Vechiul 
Testament, acesta din urmă se interpretează în lumina lui Cristos. 
În concluzie, Biblia însăşi dă foarte multe sugestii pentru 
interpretarea ei, care s-a dezvoltat în legătură cu tradiţia de 
credinţă a comunităţii: deci interpretarea ei se face tot în 
comunitate, în Biserică; fiecare generaţie, în dialog cu cea 
precedentă, are şi continuitate, dar şi diferenţe – unele aspecte de 
interpretare care sunt condiţionate de o anumită epocă sunt 
supuse unei trieri ulterioare. 

B. Cu privire la interpretarea în tradiţia Bisericii: 1. Tradiţia 
este văzută în primul rând ca lumina Duhului Sfânt pentru 
discernerea scrierilor canonice. 2. Despre exegeza patristică se 
afirmă că Părinţii au avut un rol în formarea canonului şi un rol de 
martori ai tradiţiei vii; ei ne învaţă să citim teologic Biblia în sânul 
unei tradiţii vii luminate de Duhul. Aceasta nu înseamnă că toate 
modurile lor de abordare sunt acceptabile sau imitabile şi astăzi 
(de exemplu eliminarea, uneori, a sensului literal prin alegorizare 
excesivă, folosirea unor fraze rupte din context etc.). 3. Despre 
rolul diferiţilor membri ai Bisericii în interpretare se afirmă: 
Cuvântul lui Dumnezeu e adresat tuturor şi toţi au un rol în 
interpretare; se accentuează asupra fericirii adresate celor săraci ca 
destinatari privilegiaţi ai împărăţiei; se recunoaşte diversitatea 
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darurilor şi harismelor pe care Duhul le pune în slujba comunităţii, 
rămânând totodată adevărat că primii martori şi garanţi ai 
autenticităţii interpretării sunt episcopii ca urmaşi ai apostolilor. 

C. Misiunea exegetului e de neînlocuit, dar el trebuie să nu 
uite că ceea ce analizează este Cuvântul lui Dumnezeu, să pună în 
lumină dimensiunea cristologică a textului biblic şi relaţia dintre 
Biblie şi Biserică şi, inseparabilă de aceasta, deschiderea 
ecumenică. În afară de activitatea în cercetare şi învăţământ de 
nivel academic, exegeţii trebuie să poată împărtăşi rezultatele 
cercetării lor întregului popor al lui Dumnezeu. Cuceririle 
exegetice pot fi importante chiar pentru viaţa de toate zilele. 

D. În relaţiile cu celelalte discipline teologice, exegeţii sunt 
marcaţi de reflecţia dogmaticienilor, dar în acelaşi timp şi 
experienţa lor suscită o conştiinţă mai vie a caracterului istoric al 
inspiraţiei. Exegeţii trebuie să-şi orienteze astfel cercetările încât 
scripturile să devină cu adevărat sufletul teologiei. Cuvânt al lui 
Dumnezeu, Biblia are o bogăţie de semnificaţii ce nu pot fi prinse 
în întregime de nici o teologie sistematică. Ea lansează provocări 
serioase sistemelor teologice, amintindu-le mereu de aspecte ale 
revelaţiei sau ale realităţii umane care au fost uitate sau neglijate de 
reflecţia sistematică.  

IV. Partea a patra se referă la interpretarea Bibliei în viaţa 
Bisericii. 

A. Actualizarea e indispensabilă, fiindcă Biblia se adresează 
tuturor generaţiilor, dar trebuie ferită de manipulare. 

B. Actualizarea în spaţiu este inculturarea. La un prim 
nivel, aceasta presupune traducerea în diferitele limbi, ceea ce 
înseamnă deja încadrarea în alt context cultural; apoi, un mod de 
interpretare şi vestire care să fie într-o relaţie mai explicită cu 
culturile locale, astfel încât mesajul să nu apară ca ceva străin; de 
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asemenea, capacitatea de dialog cu textele fundamentale ale altor 
religii. 

C. Cu privire la folosirea Bibliei în liturgie şi în activitatea 
pastorală, se pune un puternic accent asupra aspectelor 
ecumenice. 
 

3. Împlinirea a 40 de ani de la Dei Verbum a prilejuit din 
nou o meditaţie asupra spiritului acestui document şi asupra 
punerii lui în faptă. De exemplu, revista Federaţiei Biblice Catolice 
a publicat o serie de sinteze, făcute cu diferite ocazii, despre 
realitatea pastoralei biblice în diversele continente.  

Sintetizând la extrem, se poate spune că pastorala biblică în 
America Latină a fost preocupată mai ales de sensibilizarea 
Bisericii aşa încât să poată citi în lumina Bibliei semnele timpurilor 
de azi şi totodată să înlesnească accesul tuturor credincioşilor la 
Biblie, prin traducerea ei în cât mai multe limbi locale şi prin 
realizarea de ediţii accesibile financiar. Se vorbeşte deja de o 
lectură latino-americană a Bibliei, bazată pe trăirea convingerii că 
poporul e subiectul lecturii şi Biblia este realmente cartea vieţii; 
sunt specifice Americii Latine aşa-numitele comunităţi de bază, 
unde în grupuri mici (din acelaşi cartier sau loc de muncă) oamenii 
se întâlnesc pentru a medita Biblia, mai ales cu referire la viaţa lor 
actuală şi pentru a denunţa nedreptatea socială. 

În Asia, una din problemele importante este situarea Bibliei 
faţă de textele fondatoare ale celorlalte mari religii. Caracteristică 
este încercarea de a descoperi „seminţele Cuvântului” în 
înţelepciunea marilor culturi, altfel spus, modul în care Duhul lui 
Dumnezeu a lucrat şi în ele, precum şi căutarea modului de a 
articula cu acestea mesajul biblic ca împlinire a tuturor aşteptărilor 
în Cristos. În acelaşi timp, e caracteristic efortul de a discerne ce 
spune Dumnezeu în faţa mondializării, a violenţei, a sărăciei, a 
tuturor provocărilor timpului. 
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În Africa, 2005 a fost proclamat „anul Bibliei”. Aici, din 
pricina fundamentalismelor, religia a ajuns sursă de conflict; apare 
uneori şi riscul unei concepţii magice asupra Bibliei (aceasta ar da 
soluţii gata-făcute pentru orice). Se fac mari eforturi pentru a 
furniza biblii în toate limbile locale şi materiale de tot felul ajutând 
la înţelegerea ei corectă, dar mai ales pentru traducerea Cuvântului 
în mărturia vieţii zilnice: în iertare, iubirea de duşmani etc. 
Dincolo de orice tehnici de evanghelizare, importantă este 
lucrarea Duhului. 

 
În septembrie 2005, a fost organizat la Roma Congresul 

Internaţional „Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii”. 
Organizatorii au fost Federaţia Biblică Catolică în colaborare cu 
Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştinilor – ceea ce arată de 
la început caracterul ecumenic al Congresului. În afară de 
preşedinţii tuturor Conferinţelor episcopale din lume şi ai 
Sinoadelor Bisericilor catolice orientale, de numeroşi specialişti şi 
reprezentanţi ai instituţiilor care lucrează în domeniul Bibliei, 
semnificativ este faptul că au fost invitaţi delegaţi ai altor Biserici 
şi Comunităţi ecleziale (printre care şi Alianţa Baptistă şi Bisericile 
Penticostale). Au fost invitaţi şi reprezentanţi ai altor mari religii 
din lume: evrei, islamici, budişti, confucianişti etc. – în total, cca. 
400 de participanţi. Scopul Congresului a fost o reflecţie comună 
asupra centralităţii Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică. S-a 
manifestat încă o dată ce putere de unitate are întâlnirea dintre 
creştini în ascultarea Scripturilor.  

Programul a fost axat mai ales pe dialog. Au fost trei 
conferinţe magistrale (a cardinalului Walter Kasper, despre 
„Aspectele teologice ale Constituţiei Dei Verbum”, a episcopului 
african John Onaiyekan, despre „Procesul de receptare a 
Constituţiei Dei Verbum în lumina schimbărilor de paradigme din 
ultimii 40 de ani” şi a cunoscutului biblist, cardinalul Carlo Maria 
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Martini, despre „Rolul central al Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa 
Bisericii şi modul în care Biblia însufleţeşte viaţa pastorală”), câte 
una pe zi, urmate de discuţii la mese rotunde, unele plenare, iar 
altele pe grupuri. Ziua a treia a fost închinată şi dialogului 
ecumenic, relaţiei cu iudaismul şi dialogului interreligios cu 
celelalte mari religii, pe baza Bibliei.  
  

4. Un efect special al aprofundării biblice în Biserica 
Catolică, al locului central pe care aceasta îl ocupă astăzi, îl 
constituie precizarea atitudinii faţă de poporul evreu. 

Deja la Conciliul Vatican II, mai cu seamă în declaraţia 
Nostra Aetate, Biserica îşi afirma rădăcinile spirituale în poporul lui 
Abraham, al lui Moise şi al profeţilor. Ea nu uită că a primit 
Revelaţia Vechiului Testament prin poporul vechiului Legământ şi 
este altoită pe „rădăcina măslinului celui bun” (cf. Rom. 11, 13-
26). Amintind cuvintele Apostolului Pavel: „ale lor sunt înfierea şi 
legămintele şi făgăduinţele” (Rom. 9,4-5) şi mărimea patrimoniului 
spiritual comun al creştinilor şi evreilor, Conciliul îndeamnă la o 
mai bună cunoaştere reciprocă, mai ales prin studiile biblice. E 
respinsă cu hotărâre acuzarea poporului evreu de moartea lui 
Cristos, acuzare care, de altfel, minimalizează jertfa de bunăvoie a 
lui Cristos. Papa Ioan Paul al II-lea a transpus cuvintele în faptă 
prin nenumărate gesturi; să ne amintim numai de comportarea sa 
la Zidul Plângerii din Ierusalim. Recent (în 2001), Comisia Biblică 
Pontificală a publicat un document numit Poporul evreu şi Sfintele sale 
Scripturi în Biblia creştină, în care insistă asupra unităţii dintre cele 
două Testamente: Cartea sfântă a poporului evreu este totodată o 
parte fundamentală a Bibliei creştine; sunt prezentate apoi temele 
fundamentale ale Scripturii poporului evreu şi modul în care au 
fost ele receptate în creştinism sau, altfel spus, imensul patrimoniu 
comun de credinţă pe care îl au în comun evreii şi creştinii: chiar 
dacă raportarea Vechiului Testament la Cristos, caracteristică 
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creştinismului, este deosebită de interpretările rabinice, se afirmă 
literalmente că „lectura iudaică a Bibliei este o lectură posibilă, 
care se află în continuitate cu Sfintele Scripturi iudaice din 
perioada celui de-al doilea Templu”. Un ultim capitol analizează 
modul în care iudeii sunt prezentaţi în Noul Testament, 
reaşezându-se reproşurile în contextul limbajului profetic 
veterotestamentar, în care avertismentele faţă de unele rătăciri 
sunt întotdeauna vremelnice şi întotdeauna raportate la dorinţa lui 
Dumnezeu de mântuire. Astfel de pasaje nu pot fi în nici un fel 
interpretate ca o justificare pentru atitudini antisemite. Singura 
atitudine cu adevărat creştină e cea exprimată de Pavel în Rom. 9 
– 11, atitudine de respect, stimă, iubire şi încredere în planul lui 
Dumnezeu de mântuire universală. 
 

II 
 

Să vedem acum modul în care un catolic de azi se 
întâlneşte cu Biblia în viaţa de toate zilele. 

 
Accesul la Biblie în cultul liturgic. 
Lecţionarul:  Conciliul Vatican II (mai ales în Constituţiile 

Dei Verbum şi Sacrosanctum Concilium) a afirmat necesitatea ca 
credincioşii să audă la liturghie o parte cât mai mare a Bibliei, 
astfel încât într-o perioadă de timp să o străbată mai mult sau mai 
puţin pe toată. Reforma liturgică postconciliară a însemnat deci şi 
alcătuirea unui nou lecţionar. Ciclul duminical al lecturilor e extins 
pe trei ani, în care se citesc în întregime Evangheliile sinoptice, iar 
Evanghelia lui Ioan e rezervată unor sărbători sau timpuri speciale 
(de ex. cel din jurul Paştelui). Ciclul ferial, al „zilelor de rând” e 
împărţit pe doi ani, în acelaşi scop. La liturghiile obişnuite se 
citeşte un pasaj din Vechiul sau Noul Testament – Fapte, Epistole 
sau Apocalips, apoi se citeşte sau se cântă un psalm, ca răspuns al 
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credincioşilor, apoi se proclamă Evanghelia, în modul expus mai 
sus. În duminici şi sărbători sunt în total 4 lecturi: una din Vechiul 
Testament (sau din Fapte, în timpul pascal), apoi psalmul, una din 
Noul Testament, apoi Evanghelia.  Schema orânduirii lecturilor 
ţine de două principii complementare: lectura continuă şi legătura 
de sens între lecturile aceleiaşi zile. La acestea se adaugă cel al 
corespondenţei cu timpul sau momentul celebrat (sărbători, 
timpurile forte). 

Şi celelalte celebrări de sacramente sau sacramentalii (ex. 
botez, cununie, înmormântare, sfinţirea caselor etc.) cuprind 
neapărat o astfel de „liturgie a cuvântului”, cu lecturi adecvate 
situaţiei. 

Explicarea de către celebrant a celor citite, omilia, este 
obligatorie în duminici şi sărbători şi insistent sfătuită pentru 
fiecare zi.  

După o străveche tradiţie, Liturghia e pregătită sau 
continuată de „Liturgia orelor” (sau „Slujba ceasurilor”). 
Împreună, ele alcătuiesc marea rugăciune a Bisericii, care 
marchează astfel ziua întreagă. Caracteristică este rugăciunea 
psalmilor (orânduiţi astfel ca într-un anume timp să se străbată 
toată Psaltirea), împreună cu citirea altor pasaje din Biblie. Se 
termină cu rugăciuni de mulţumire şi de cerere pentru tot ce poate 
cuprinde viaţa oamenilor. Înainte, această „Liturgie a orelor” era 
considerată ca specifică preoţilor şi călugărilor (pentru ei e 
obligatorie!). Acum s-au făcut eforturi pentru generalizarea ei 
printre credincioşi (traduceri, cărţi accesibile, recitarea în 
comunitatea credincioşilor, promovarea ei pentru rugăciunea 
personală cu conştiinţa aflării în comuniune cu Biserica).  

2. Se fac eforturi continui pentru tipărirea şi răspândirea de 
biblii, dar şi pentru a găsi metode de a-i îndemna pe oameni să 
aibă şi să citească Biblia. De exemplu, pe lângă calendarele 
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obişnuite, se tipăresc şi aşa-numitele calendare liturgice, ce conţin 
lecturile liturgice din fiecare zi. Astfel credinciosul, chiar dacă nu 
merge zilnic la slujbă, are posibilitatea să citească acasă ceea ce se 
citeşte şi la biserică, sau să citească şi să mediteze dinainte lecturile 
din duminica următoare: există şi grupuri care se adună periodic ca 
să facă acest lucru. 

După cum se ştie, la spovadă, după mărturisirea păcatelor, 
exprimarea părerii de rău şi gestul care semnifică iertarea pe care o 
dă Cristos, omul trebuie să mai facă şi o acţiune personală care 
arată voinţa lui de schimbare a vieţii (ceea ce se numeşte 
tradiţional „canon”, sau „pocăinţă”) – rugăciuni sau fapte bune 
recomandate de preot. Or, tot mai des, există practica de a se 
recomanda cu această ocazie citirea şi meditarea unor psalmi sau a 
altor pasaje din Biblie. 

Insistenţa Conciliului ca şi acţiunea de catehizare să fie 
bazată pe Biblie a dus la o transformare în acest sens şi a 
catehismelor şi manualelor de religie. Toată lumea poate observa, 
în marele Catehism al Bisericii Catolice că, de departe, cele mai multe 
trimiteri sunt la Biblie. Un exemplu bun l-a dat Papa Ioan-Paul al 
II-lea, a cărui „cateheză de miercuri” a fost ani de zile închinată 
comentării unor cărţi biblice. În ultima vreme el începuse un 
comentariu al Psalmilor, pe care Papa Benedict l-a continuat.  

Insistenţa ca exegeţii să nu se rupă de lumea oamenilor a 
dus la apariţia unor cărţi şi periodice de foarte bună calitate 
ştiinţifică, dar scrise accesibil şi atractiv – de ex. Vocabular de 
Teologie biblică coordonat de Xavier Léon-Dufour, revista Le Monde 
de la Bible, colecţia Cahiers Évangile etc.  

În sfârşit, aş mai aminti numai două moduri specifice de 
folosire a Bibliei care au fost redescoperite şi revalorizate în ultima 
vreme:  
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În primul rând, ceea ce se numeşte cu un termen 
tradiţional Lectio divina, o practică folosită în mediile monahale în 
antichitate şi în evul mediu, s-a răspândit foarte mult astăzi în 
toate mediile, în mod comunitar sau individual. Ea înseamnă 
aşezarea în faţa textului, cu o explicaţie simplă care cuprinde 
valenţele fundamentale şi mesajul lui permanent. Această situare îl 
interpelează pe cel care citeşte şi meditează, ducându-l la o 
rugăciune pornită din text: aceasta pentru că Biblia nu e doar un 
text care spune ceva cuiva, ci este de fapt Cineva care vorbeşte 
cititorului şi intră cu el într-un dialog de credinţă, speranţă, 
dăruire... Deci este vorba de o lectură ce tinde spre întâlnirea cu 
Autorul, capabilă să orienteze viaţa. Cei vechi stabiliseră nişte 
etape numite în latină lectio – citirea atentă şi insistentă evitând 
falsa impresie că „ştim” textul, meditatio – reflecţia asupra 
mesajului, oratio şi contemplatio, pe care mulţi le unifică – o 
deschidere a inimii ca a ucenicilor la Emaus. Din extinderea 
acestui mod de rugăciune mulţi speră o reînnoire a Bisericii, un 
antidot la ateismul practic şi un ferment de comuniune între 
confesiunile creştine şi cu marile religii ale lumii. 

O altă veche rugăciune revigorată prin retrezirea sensului ei 
biblic este Rozariul. Toată lumea cunoaşte, măcar din filme, 
imaginea omului cu mătănii în mână, care repetă mereu şi mereu 
aceeaşi formulă. De fapt, ideea este meditarea momentelor 
principale din viaţa lui Isus aşa cum apare ea în Evanghelii – 
copilăria, viaţa publică, pătimirea, învierea şi intrarea în slavă; 
recitarea rugăciunilor evanghelice Tatăl nostru  şi Bucură-te, Marie 
constituie un suport pentru fixarea atenţiei şi oferă un punct de 
vedere – unirea în contemplare cu Aceea care apare în Evanghelie 
ca model al ascultării spirituale a cuvântului lui Dumnezeu: Maria, 
mama lui Isus, absorbită în ascultare (Lc. 1,38), care primeşte 
cuvântul în credinţă şi de aceea e numită fericită (Lc. 1,45), care 
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păstrează şi meditează în inima ei toate cele văzute şi auzite (Lc. 
2,19.51). 
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