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PUTEREA ŞI TĂRIA NOASTRĂ  

SE AFLĂ ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
-  Dei Verbum în viaţa Bisericii  - 

 
 

Prof. univ. dr. Vladimir Petercă1

 

„Dumnezeu nu ne-a încredinţat cuvinte moarte 
pe care să le păstrăm închise sub cheie  

ca odinioară mumiile din Vechiul Egipt. 
Dumnezeu …  ne-a dăruit cuvinte de viaţă  

cu care să ne hrănim în totdeauna!”2  
  

Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu a constituit şi 
constituie una din priorităţile importante, dacă nu chiar cea mai 
importantă, pentru viaţa şi misiunea Bisericii. Trebuie să 
mărturisesc, m-am bucurat de nespus de mult, când am primit 
invitaţia din partea Institutului Teologic Penticostal împreună cu 
tematica deosebit generoasă propusă pentru acest an de Institutul 
Dvs.: „Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu pentru viaţa şi misiunea 
Bisericii!”  

*  *  * 
În prefaţa pe care Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, 

de pie memorie, scria la 11 octombrie 1992 în legătură cu Catehismul 
Bisericii Catolice următoarele: „Acest catehism este dat spre a sluji 
drept text de referinţă, sigur şi autentic, pentru învăţătura doctrinei 
catolice … spre a cunoaşte mai bine bogăţiile nesecate ale 
                                                 
1 Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti. 
2 Charles Péguy, scriitor catolic francez. 
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mântuirii noastre (cf. In 8,32), să ofere un sprijin eforturilor 
ecumenice însufleţite de dorinţa sfântă de unitate a tuturor 
creştinilor … şi, în sfârşit, acest catehism este oferit oricărui om 
care ne-ar cere socoteală de speranţa care este în noi! (cf. 1Pet 
3,15).” Din însăşi cuvintele acestea deducem că suntem la început 
de drum, mai ales că ne aflam la distanţă scurtă de timp de 
Conciliul al II-lea din Vatican, încheiat cu puţin înainte la data de 
8 decembrie 19653. Conciliul a scurtat distanţele ce îngreuna 
drumul spre Biblie ajutându-ne să recucerim lumea Bibliei prin 
intermediul liturgiei, al catehezei, al pastoralei, al spiritualităţii şi al 
teologiei, în general. Graţie conciliului, Biserica Catolică îşi 
scuturase tot praful ce se depusese pe practica şi învăţătura ei 
bimilenară. Era timpul să-şi definească în termeni şi pe baze noi 
principiile teologice care stau din totdeauna la baza Bisericii 
Catolice. Pentru a avea acces în mod corect, în dubla sa 
dimensiune, la textul biblic, adică la dimensiunea sa divină şi 
umană, eternă şi istorică, transcendentă şi contingentă, era absolut 
indispensabil de a avea mai întâi o siguranţă istorică, literară şi 
teologică în legătură cu natura textului biblic. Altcumva, 
înţelegerea paginilor sfinte ar deveni pur şi simplu un exerciţiu 
steril şi neproductiv pe baza unor simple cuvinte4. Documentul 
conciliar Dei Verbum, în capitolul VI, are un titlu semnificativ: 

                                                 
3 Chiar la începutul Conciliului, în toamna anului 1962, a avut loc un 
neînţelegere cu presa, care a primit numele de „Bătălie în jurul Bibliei”. Printr-
o scurgere de ştiri, jurnaliştii au numit documentul nostru în studiu: „Izvoare 
ale revelaţii”. Papa Ioan XXIII-lea a însărcinat o echipă de episcopii să se 
ocupe cu tematica „Biblie”,  fără însă să fi mai admis vreo excepţie 
suplimentară. La sfârşitul Conciliului documentul respectiv purta titlul corect 
Dei Verbum. A fost foarte bine aşa, căci pe masa de lucru a episcopiilor 
Bisericii Catolice se aflau nenumărate teme şi tematici biblice care solicitau un 
răspuns urgent.     
4 Vezi G. Ravasi, Antico Testamento – Introduzine, Mondadori, 200611, 17-19.  
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Sfânta Scripturii în viaţa Biserici, titlu care prezintă foarte multe 
asemănări cu titlul simpozionului nostru.  
  

1. – Tăria în acţiune 
 

„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!” 

„Creştinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură!” 
(CBC:131 – DV: 21; 22). 

 
Dacă lucrările Conciliului au fost bune la ceva, atunci acest 

ceva a fost faptul că a apropiat mai mult Biserica catolică de acel 
izvor limpede şi mereu proaspăt care este Sfânta Scriptură5. Pe de 
altă parte, documentul conciliar Dei Verbum a venit după un timp 
de aşteptare îndelungat ca ploaie primăvăratică capabil să 
stropească viaţa Bisericii, ajunând-o să ţină pasul cu prolemele tot 
mai numeroase ale vieţii zilelor noastre, redându-i acea prospeţime 
şi pe care Isus a dorit-o dintotdeauna Bisericii sale: „Eu am venit ca 
să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug!” (In 10,10).  

Isus Cristos nu a lăsat în urma sa o Biserică în agonie sau 
chiar moartă, ne-a lăsat o Biserică mereu vie, în care pulsează 
sângele divin, pentru că Isus însuşi şi-a dat viaţa pentru Biserică, 
veghind cu mare grijă asupra ei, pentru ca „porţile iadului să nu o 
biruiască!” (Mat 16,18). Din această preocupare putem deduce o a 
doua temă, conform căreia Biserica a nutrit din totdeauna o 
veneraţie şi o atenţie specială pentru Sfânta Scriptură, cuvântul lui 
Dumnezeu. Isus însuşi are ca misiune importantă aceia a instrui pe 
toţi discipolii săi făcându-i capabili să participe la viaţa divină a 
                                                 
5 Cf. N. Lohfink, Bibelauslegung im Wandel, 1967, Frankfurt am M., vezi 
capitolul: „Bibel und Bibelwissenschaft nach dem Konzil”, pag. 13-28. 
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Tatălui. Conţinutul citatului din documentul Dei Verbum confirmă 
acest lucru, atunci când spune că: „în cuvântul lui Dumnezeu se află 
atâta putere şi tărie încât el constituie pentru Biserică sprijin şi forţă!” Cu 
alte cuvinte, „puterea şi tăria” transformă pe toţi membrii Bisericii 
în „sprijin şi forţă” faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Aceşti termeni, 
luaţi la un loc, confirmă din plin planul dumnezeiesc: putere, tărie, 
sprijin şi forţă. Sprijin, adică acel ajutor constant dăruit de 
Dumnezeu Bisericii sale şi care ne face să ne simţim puternici, 
adică plini de tărie, şi care se transformă în forţa creatoare atunci 
când lucrăm cu Biblia. Să nu uităm, lucrând cu Biblia, lucrăm de 
fapt cu cea mai sfântă carte, care ne face cinste, atunci când o 
citim; ne onorează, atunci o explicăm şi ne sfinţeşte, atunci când 
ne rugăm Creatorului a toate cu însăşi cuvintele sale. Într-un 
cuvânt, atunci când mânuim Biblia, este necesar din partea noastră 
să dăm dovadă de multă maleabilitate şi adaptabilitate.    
 

1. 1 – Trebuie să iubim Biblia 
 

Biblia este o carte unică, unică prin limbajul ei, unică prin 
imaginile, unică prin cultura ei specifică care se degajă din paginile 
sale. Biblia este înainte de toate o cartea istorică, adică conţine un 
şir nenumărat de fapte şi evenimente ce s-au petrecut aievea pe 
întinsul Palestinei vreme de aproape două mii de ani şi care sunt 
concepute în cadrul unor genuri literare, cum ar fi: genealogii, 
povestiri, profeţii, legi, poeme, rugăciuni, parabole, etc. Este vorba 
în tot acest amalgam literar înşirat într-o istorie sacră în sensul că 
faptele, evenimentele, istorisirile etc., sunt alese cu grijă intrând în 
planul lui Dumnezeu, care realizează aceste evenimente şi lucrând 
prin personajele din Biblie, în măsura în care ele exprimă planul 
veşnic al mântuirii. Acestea sunt de fapt marele «adevăruri ale 
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mântuirii noastre», materializate în iubirea salvifică a lui Dumnezeu 
faţa de oameni!  

În Biblie nu căutaţi şi nu învăţaţi şi pe alţi că am avea de-a 
face cu o reprezentare exactă a trecutului, dimpotrivă, avem de-a 
face cu fiecare caz cu interpretarea unui fapt petrecut cândva în 
trecut având însă forţă salvifică în prezent. În Sfânta Scriptură 
„cuvântul adevărului” devine în primul rând „o Evanghelie a mântuirii 
noastre!” (Fil 1,13). De aceea, fapte istorice, cum ar fi istoria 
exodului, cucerirea Canaanului sau istoria regalităţii israelite, dar şi 
multe alte evenimente istorice care se prelungesc până la nivelul 
Noului Testament, nu sunt amintite de Biblie decât doar pentru a 
ne oferi o informaţie asupra istoriei profane ale Orientului, în 
general, ci în primul rând pentru a se revela planul ascuns de 
veacuri al lui Dumnezeu privind mântuirea noastră şi care s-a 
manifestat în mod progresiv în istorie, aşa cum scrie apostolul 
Paul: „Realitatea sa invizibilă sau puterea sa veşnică şi dumnezeirea lui pot 
fi cunoscute cu mintea (încă) de la creaţia lumii!” (Rom 1,20).  

Roma nu a fost construită într-o singură zi, ne spune un 
proverb. Nici Biblia! Ea este o adevărată arhivă de cărţi incluzând 
în paginile sale fapte şi evenimente petrecute întrecut. De 
exemplu, o tradiţie trăită şi mai apoi transmisă pe calea orală şi în 
cele din urmă pusă în scris, iată cum se prezintă  istoria complicată 
a Bibliei. În plus, Biblia s-a servit şi de cultura veche orientală, care 
exprimă cel mai bine misterul divin servindu-se de imagini sau de 
simboluri mai mult decât de definiţii sau demonstraţii, ceea ce este 
specific în cultura noastră occidentală6. O cultură în continuă 
                                                 
6 I. Broer, Einleitung in das Neue Testament, vol. I, Würzburg, 1998, 16-17; 
autorul scria textul în capitolul intitulat: „Die Fragen der «Einleitung in das 
Neue Testament»“ fără a minimaliza câtuşi de puţin rolul şi importanţa 
exegeţilor textului Bibliei, scria în continuare: „Die Bibel ist nicht in erster 
Linie ein Buch für Wissenschaftler, sondern für einfache Leser . . . ein Buch 
für die kleinen Leute, das auch für diese verstehbar sein muß.“     
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mişcare, mai întâi nomadă, apoi sedentară, aşa că între noi cei de 
astăzi şi la autori Bibliei este o distanţă ce variază între 2000 şi 
4000 de ani. Se înţelege, cum aceşti oameni şi-au pus amprenta 
puternic peste tot ceea ce ne-au lăsat moştenire. 

Am făcut această sumară divagaţie cu caracter istoric 
pentru a vedea cât de complicat a fost procesul de formare, de 
transmisie şi, mai târziu, de asimilare a textelor biblice. De toate 
acestea trebuie să ţinem cont în primul rând noi, cei de la catedră, 
când explicăm altora probleme cu adevărat complicate privind 
geneza Bibliei. Avem această responsabilitate faţă de această carte, 
ea este cea mai frumoasă şi cea mai pasionantă carte, cartea Bibliei. 
În egală măsură, trebuie să ne informăm pe noi înşine în mod 
continuu de toate problemele care apar între timp şi să ţinem cont 
de ele. Cuvintele psalmistului trebuie să ne dea curaj şi tărie în faţa 
cuvântului lui Dumnezeu, care este „plin de putere şi mai ascuţit decât 
o sabie cu dană tăişuri” (Evr 4,12). Ne plecăm fruntea în semn de 
admiraţie faţă de Dumnezeu, care nu ne uită: 

„Ce voi da Domnului în schimb 
pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
Voi lua potirul mântuirii 
şi voi invoca numele Domnului! 
Îţi voi aduce jertfă de laudă!” (Ps 116,12.17a)  
Cu alte cuvinte, credinţa şi viaţa noastră creştină încep cu 

revelaţia divină, adică cu principiul fundamental neo-testamentar: 
Dumnezeu este iubire! Dumnezeu este Tatăl nostru iar noi suntem 
toţi fraţi şi surori prin fiul său, Isus Cristos, şi împreună cu El, ne 
aflăm în drum spre Învierea finală. Acesta este Vestea cea Bună, 
pe care noi o cunoaştem prin Sfânta Scriptură şi prin Tradiţie, căci 
ea este „cuvântul lui Dumnezeu în care se află putere şi tărie! (DV, 21). 

 
1. 2 - O primăvară de mult aşteptată 
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Trebuie să ştiţi că şi în lumea catolică a trecut printr-o 

lungă noapte de aşteptare dar şi de speranţă, în care generaţii de-a 
rândul şi-au pus toată încrederea lor în „reîntoarcerea Bisericii” la 
lumea pasionantă a Bibliei. La ce mă refer în mod concret, când 
afirm aceste lucruri? Probabil cunoaşteţi cu toţi, că lumea catolică 
a fost secole de-a rândul plină de frământări şi încordări, iar 
Biserica Catolică a avut de urcat un Calvar greu, care s-a prelungit 
în timp începând din plin Evul Mediu şi terminând ce cel 
Conciului II din Vatican. Documentul conciliar Dei Verbum avea 
să devină o adevărată piatră de hotar. Se poate spune, că cel de al 
doilea mileniu a însemnat un timp de tatonări pentru Biserica 
Catolică, la care s-au adăugat tot felul de mişcări centrifuge, care 
au culminat cu mişcările religioase de amploare, numite cu un 
cuvânt „reformă”. Cu alte cuvinte, Biserica a trebuit să facă faţă 
unor rupturi repetate din trupul ei, acest fapt a cauzat multă 
durere. Să vorbim desigur despre Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, 
care este obiectivul nostru primar. A însemnat o greşeală mare 
atunci când a fost declarat în mod exclusiv textul latin al Vulgata 
ca text oficial al Bisericii Catolice. Acest text s-a impus repede în 
detrimentul textului original, adică cel ebraic, cel aramaic sau cel 
grec7. Este vorba de prima traducere a Bibliei Ebraice în limba 
greacă a Septuagintei, traducere făcută de evreii din diasporă din 
Alexandria. Biserica Catolică a rămas fidelă textului Vulgatei, un 
text realizat de autoritatea sfântul Ieronim în patria Bibliei bazat 
pe aşa numita veritas haebraica. Trebuie spus că Vulgata la începutul 
secolului al V rămâne doar un text-martor şi nimic mai mult. În 
acelaşi timp, marii reformatori apelează tot mai mult la textul 
ebraic, în timp ce Biserica Catolică face doar traduceri ale Bibliei 
                                                 
7 Prima traducere a Bibliei care a ieşit de sub tiparele descoperitorului acestuia, 
Gutenberg, a fost versiunea latină a sfântului Ieronim, numită Vulgata.  
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pe baza textului latin. Se înţelege, că şi munca de cercetare a fost 
frânată sau mai bine zis aproape anihilată, ceea ce a avut drept 
primă urmare o altă încetinire cel dialogului inter-religios. Biserica 
trecea atunci prin cea mai întunecată fază de viaţă din istoria ei 
bimilenară8. 

Aş voi să mă refer aici la trei cazuri concrete din multele 
altele care s-au întâmplat în viaţa Bisericii Catolice pre-conciliară. 
Acest lucru dovedeşte pe de o parte dificultăţile pe care Biserica 
Catolică le întâmpina în special pe plan pastoral, iar pe de altă 
parte în dialogul ecumenic, care s-a făcut tot mai simţit în special 
în Biserica anglicană. Aceste fapte triste ne-au fost relatate de unul 
din profesorii vrednici de la Institutul Biblic din Roma. Este vorba 
de profesorul spaniol de Vechiul Testament, L. Alonso Schökel, 
de care îmi amintesc de fiecare dată cu mult drag.  

Primul caz se petrece la începutul secolului al XX-lea în 
Lituania. Un episcop local, a considerat că este un lucru de prisos 
să citească de două ori Evanghelia, o dată în limba latină, limba 

                                                 
8 Papa Clement al XI (1700-1721) proclamă în anul 1713 câteva propoziţii de-
a dreptul surprinzătoare: 

a) Lectura Bibliei nu este pentru toţi; de asemenea, nu este nici necesar, 
nici util, să fie cunoscut spiritul şi misterele Bibliei;  

b) „Sfânta obscuritate” a cuvântului lui Dumnezeu dispensează pe laici de 
la lectura Bibliei;  

c) Să luam din mâinile creştinilor Noul Testament sau să-i împiedicăm să-l 
mai deschidă. Acest lucru nu înseamnă numaidecât că voim să acoperim faţa 
lui Cristos; 

d) A interzice lectura evangheliilor, nu înseamnă refuzul luminii fiilor 
luminii (Denzinger, 1429-1435).  
Tezele papei Clement al XI n-au fost niciodată aplicate ad litteram de Biserică, 
mai ales că nu s-au bucurat niciodată de atributul „infailibil”. Această noapte 
neagră pentru Biserică nu a devenit niciodată un fenomen „catolic”.Textul 
latin al Vulgatei a rămas singurul text rămas la dispoziţia latiniştilor ca şi cum 
poporul creştin ar fi fost din tată în fiu de un „neam de latinişti”. 
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oficială a Bisericii, iar apoi acelaşi text, în limba lituaniană, după 
care urma omilia. Din iniţiativă proprie, episcopul locului renunţă 
la citirea textului în limba latină, după cum prevedea ritualul oficial 
al Sfintei Liturghii, proclamându-l direct limba lituaniană. Imediat 
s-a auzit la Roma iar episcopul respectiv a fost suspendat din 
funcţie. Astăzi cu toţi procedăm la fel, acel episcop lituanian a 
deschis drumul cu cincizeci de ani faţă de Conciliul II din Vatican. 

Al doilea caz, de data acesta privind învăţământul teologic 
catolic. Toţi exegeţii, cu precădere cei necatolici, pentru argumente 
interne la cartea profetului Isaia, admit ca ceva firesc existenţa 
unei adevărate şcoli isainiene. Avem profetul Isaia, numit şi Proto-
Isaia, pentru capitolele 1-19; Deutero-Isaia, pentru capitolele 40-
55 şi Trito-Isaia, pentru capitolele 56-66. Exegeţii catolici au 
observat şi ei neconcordanţele textuale în cartea lui Isaia, dar nu 
puteau face absolut nimic, pentru că poziţia oficială a Bisericii era 
cea cunoscută. Alonso-Schökel ne-a destăinuit cum procedau 
profesorii de la Institutul Biblic alegând o cale de mijloc. 
Profesorii îşi tipăreau cursurile într-un volum şi astfel nu era pusă 
în discuţie unitatea de autor a cărţii, însă totul era împărţit în trei 
părţi distincte. Pentru prima parte era Protoisaia, pentru a doua 
Deuteroisaia iar pentru a treia era Tritoisaia9.  

Al treilea caz s-a întâmplat chiar la noi în ţară, la Iaşi. Este 
vorba de vrednicul preot Dr. Ioan Ferenţ, care a trăit între anii 
1886-1933 şi care a studiat la universitatea din Innsbruck 
(Austria). Între anii 1925-1931 efectuează traducerea Noului 
Testament direct din limba greacă a Septuagintei. Deşi avea mai 
mulţi prieteni care lucrau în cadrul episcopiei de Iaşi şi care erau 

                                                 
9 În paranteză fie spus, profesorii mei de la Institutul Biblic erau toţi iezuiţi; 
ştiţi cum se numesc ei în limba germană? De exemplu, Alonso Schökel SJ, 
Societas Jesu. Nemţii spun: schlaue Jungs, adică băieţi deştepţi, ca să fiu în pas cu 
vremurile noastre. 
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gata să-i întindă o mână pentru a-şi vedea lucrarea tipărită, 
episcopul de Iaşi de acea vreme, Mihai Robu, i-a refuzat 
publicarea lucrări sale pentru simplul motiv că traducerea nu 
respectă tradiţia oficială a Bisericii. Cred că aceste trei cazuri triste 
zugrăvesc cu prisosinţă situaţia exactă din cadrul Bisericii în 
domeniul Bibliei şi implicit al teologiei în ajunul celui de al II-lea 
Conciliu din Vatican.  

Începea să se facă tot mai simţită adierea unui vânt nou şi 
proaspăt care urma în curând să devină o adevărată furtună, 
Conciliul II din Vatican. Trebuia să se întâmple ceva şi să 
împrăştie nori tot mai grei care apăsau peste umerii Bisericii 
Catolice. Biserica trebuia să iasă din amorţeală! Aş dori să 
menţionez un fapt cu adevărat profetic, pe care ni l-a lăsat Papa 
Ioan al XXII-lea, celor care se mai întrebau, pentru ce un nou 
Conciliu? Papa a răspuns simplu deschizând larg gemurile 
apartamentului său cu scopul evident de a face să intre aer 
proaspăt spunând: „avem nevoie mult aer proaspăt, care să 
învioreze Biserica”.  

Acesta a fost semnalul dar şi motivaţia, care a dus la 
declararea Conciului, spre bucuria multora care aşteptau de foarte 
multă vreme acest lucru. Conciliul II din Vatican a deschis larg 
ferestrele după secole de aşteptare şi de suferinţă, ea împingând 
tot mai „în larg”10 (Lc 5,4) pe creştinii săi de bună voinţă. Conciliul 

                                                 
10 Traducerea cu „în larg” este puţin forţată, de fapt avem de-a face cu 
termenul to ba,qoj, care este tradus în trei moduri diferite: 

a) adâncime; 
b) înălţime sau lărgime; 
c) mărime sau belşug.  

Expresia respectivă a fost tradusă obişnuit în limba română cu expresia „în 
larg”, dar Biblia de la Ierusalim şi Traducerea Ecumenică a Bibliei au tradus cu „en eau 
profonde”, iar Stuttgarter Neues Testament traduce prin „auf den See”, în timp ce W. 
Grundmann, (în: Das Evangelium nach Lukas, (ThHNT,3), Berlin, 19747, 127) 
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II din Vatican a însemnat, de asemenea, reîntoarcerea conştientă a 
Bisericii lui Cristos la „originile sale”. Conciliul nu a adus dogme 
noi la zestrea Bisericii, a adus în schimb un mod nou de pune 
problemele, o sensibilitate nouă faţă de om şi nevoile sale şi o 
viziune nouă faţă de răspunderea Bisericii în timpurile noastre 
moderne. Putem vorbii despre o mentalitatea nouă a Bisericii în 
toate domeniile sale de activitate. Să luăm un exemplu: este vorba 
despre constituţia pastorală privind Biserica în lumea 
contemporană numită în limba latină, Gaudium et spes:  „Bucuria şi 
speranţa, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale celor 
săraci şi ale tuturor celor ce suferă, sunt şi bucuria şi speranţa, 
tristeţea şi angoasa ucenicilor lei Cristos şi nu există nimic cu 
adevărat omenesc care să nu aibă ecou în inimile lor!” (GS, 1). 
Conciliu a oferit o adevărată speranţă pentru fiii Bisericii sale, 
speranţă care să-i călăuzească pe drumul vieţii.  

 
2. – Schimbarea la faţă sau documentul Dei 

Verbum 
„Conciliul îşi propune să prezinte doctrina 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!” 
(DV 1; Sf. Augustin, De catechizantis rudibus, 4,8; PL 40,316)   

Conciliul prin documentul Dei Verbum a trasat patru 
direcţii de dezvoltare ulterioară a Bisericii care să vină şi în 
întâmpinarea tuturor doleanţelor membrilor săi. Prin acesta s-a 
intenţionat în primul rând o înviorare a vieţii bisericeşti în 
ansamblul ei şi o reformă a tuturor instituţiilor, pe plan central, 
dar şi pe plan local. Pentru atingerea acestui scop, s-a avut în 
                                                                                                                 
scrie următorul considerent: „auf den See, wo er am tiefsten ist“. Deci 
traducerea românească este puţin exactă, căci a merge în larg nu însemnă 
numaidecât a te îndrepta acolo unde apa este şi mai adâncă.   
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vedere două principii de bază: procesul de actualizarea necontenit 
al Bisericii şi procesul de înculturarea a ei prin redescoperirea 
continuă a Sfintei Scripturi11.  În primul rând a fost revigorată 
liturgia Bisericii Catolice, ţinând cont de cele trei sectoare de 
activitate misionară: lectio divina, slujirea pastorală şi ecumenismul12. 
Acestea sunt, de fapt, principalele căi de reînnoire spirituală pe 
care Biserica Catolică le urmăreşte cu maximul de responsabilitate 
spre binele spiritual al credincioşilor săi. Trebuie făcută încă o 
precizare deosebit de importantă în ceea ce priveşte misiunea 
specifică a exegezei, adică a cercetării biblice. Ele nu au rămas nici 
un moment pe loc înregistrând deja multe succese încă înainte de 
Conciliu13. Această precizare pune punctul pe „i” şi este 
                                                 
11 Biblia este de departe cea mai tradusă şi cea mai răspândită carte din lume. 
Conform unei statistici din anul 2002, Biblia a fost tradusă în peste 2.303 de 
limbi şi se presupune că anual sunt distribuite circa 40 de milioane de 
exemplare, din acest număr numai în Franţa au fost distribuite 280.000 de 
exemplare.  Nici o altă carte n-a avut un tiraj aşa de mare şi nici distribuită în 
mod constant ca să fie citită.  
12 Vezi documentul Comisiei Biblice Pontificale este intitulat: Interpretarea 
Bibliei în Biserică, ed. rom., 1995, Bucureşti, 84-97. 
13 Încă înainte de Conciliul II din Vatican, mai precis în anul 1956, apare o 
nouă traducere a Bibliei în limba franceză efectuată direct din limba ebraică şi 
care a însemnat un act de voinţă colectivă din partea Bisericii. Părinţii 
dominicani de la L’École Biblique din Ierusalim au lucrat cu mult curaj pentru 
traducerea respectivei Bibliei. Ei erau cunoscuţi ca mari specialişti în domeniul 
ştiinţelor şi arheologiei biblice, că ceva trebuie să se întâmple în Biserică. 
Figura charismatică a acestei schimbări în Biserică a fost preotul dominican 
Roland de Vaux, un mare specialist  al descoperirilor de la Qumran. O critică, 
care s-a făcut tot mai simţită încă de la început la apariţia acestei traduceri a 
Bibliei, a fost următoarea: textul obţinut riscă adesea să nu aibă unitate şi nici 
omogenitatea dorită. Titlul cu care această traducere este cunoscută 
pretutindeni în lume este La Bible de Jérusalem. Ea primeşte acest nume care a 
consacrat-o în anul 1973 cu ocazia unei revizuirii a textului. Această versiune 
rămâne totuşi cea mai importantă atât în lumea franceză, cât şi în alte medii 
mai ales intelectuale ale Bisericii. 
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importantă prin faptul că face ordine în priorităţi. Este 
semnificativ următorul citat luat din Interpretarea Bibliei în Biserică: 
„interpretarea Bibliei nu aparţine exegeţilor ca un monopol, 
fiindcă acest lucru comportă, în Biserică, aspecte care merg 
dincolo de analiza ştiinţifică a textelor. Într-adevăr, Biserica nu 
consideră Biblia numai ca un ansamblu de documente istorice 
privitoare la originile sale; ea o priveşte înainte de toate ca pe 
Cuvântul lui Dumnezeu”14.  Eu cred, că şi noi aici şi acum ne-am 
întâlnit în primul rând să aducem prinosul nostru de respect şi 
veneraţie pentru Cuvântul lui Dumnezeu care întrece orice 
îmbărbătare a noastră privind credinţa şi speranţa, pentru că „acela 
care ne-a chemat este fidel, el o va înfăptui!”, aşa cum ne încurajează 
Apostolul Paul (1Tes 5,24).   

 
2. 1 – Prima responsabilitate: traducerile 

 
Biserica Catolică a simţit nevoia din capul locului că este 

urgentă traducerea Bibliei în cât mai multe limbi posibile. Într-
adevăr, Conciliul a hotărât şi acest lucru care este deosebit de 
important pentru timpurile în care trăim, afirmând cu tărie: 
„creştinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură!” (DV, 22). A fost 
un gol imens care trebuia umplut cât mai repede, mai ales că 
exegeţii au făcut numeroase demersuri semnificative în domeniu. 
Prin acesta, creştinii au rupt barierele inutile care i-au ţinut departe 
de Biblie secole de-a rândul. Mai mult, Conciliu se referă la 
Biserică numind-o mamă şi învăţătoare a noastră referindu-se la 
traducerile Bibliei de care trebuia să beneficieze nemijlocit toţi 
creştini, (DV, 22):  

„Deoarece cuvântul lui Dumnezeu trebuie să stea în toate 
timpurile la îndemâna tuturor, Biserica se îngrijeşte cu 

                                                 
14 Cf. Interpretarea Bibliei . . ., p. 84. 
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solicitudine maternă să se facă traduceri adecvate şi corecte 
în diferite limbi, de preferinţă plecând de la textele originale 
ale Cărţilor Sfinte. Dacă, ivindu-se posibilitatea, şi cu 
aprobarea autorităţii bisericeşti, astfel de traduceri se vor 
realiza în colaborare şi cu fraţii despărţiţi, ele vor putea fi 
folosite de toţi creştinii!”  

Trebuie punctate câteva lucruri esenţiale în ceea ce priveşte 
citatul de mai sus. Este pentru prima oară, când Conciliu vorbeşte 
direct şi cu mult curaj. Interesant este faptul, că el nu mai insistă 
asupra unei posibile traduceri pe baza Vulgatei, pentru care 
Biserica Catolică are în continuare acelaşi respect, ci recomandă 
insistent să se facă traduceri „plecând de preferinţă de la textele 
originale”. Conciliul are în vedere aici textul ebraic, textul aramaic 
sau cel grec. Acest lucru este deosebit de important pentru 
calitatea textelor obţinute, pentru autoritatea mesajului biblic şi 
pentru valoarea demersului teologic. Pe de altă parte, este ştiut, că 
o limbă trăieşte şi evoluează în timp cu oamenii, de aceea din nou 
glasul autoritar al Conciliului: „cuvântul lui Dumnezeu trebuie să stea în 
toate timpurile la îndemâna tuturor!” Pare surprinzător, dar aşa este. 
Este vorba despre un aspect foarte important al misiunii Bisericii 
din zilele noastre, să asigure credincioşilor ca textul biblic şi să se 
bucure de un nivel ridicat al calităţii lui lingvistice. Astfel, se poate 
spune, că poporul lui Dumnezeu îl va lăuda pe Creatorul a toate 
prin intermediul limbii şi al culturii în care acest cuvânt a prins 
contur. Este un lucru minunat, să putem mulţumi şi lăuda pe 
Creatorul a toate în limba noastră proprie! 

Pentru îndeplinirea acestui deziderat Conciliul recomandă 
şi încurajează, de asemenea, ca asemenea traduceri „să fie efectuate în 
colaborare cu fraţii separaţi!”, protestanţi sau ortodocşi. Acest 
principiu foarte simplu ţine cont de următorul fapt, Biblia este 
bun preţios şi o zestre a tuturor, pe care toate bisericile creştine îl 
au în comun. A ne reîntoarce împreună la aceleaşi izvoare, 
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înseamnă că împreună cu rugăciunea, avem cel mai frumos prilej 
de a dovedi că nu suntem o Biserică închistată, ci suntem o 
Biserică vie şi deschisă pentru  ecumenism viu şi puternic care este 
„semnul timpului” prezent. Trăirea vieţii noastre creştine, a 
realităţilor bisericeşti specifice şi a membrilor care alcătuiesc 
adunarea eclezială, este un bun de care trebuie să profităm cu toţi 
cei care suntem chemaţi de Isus Cristos. În Occidentul Europei 
acest lucru este deja o realitate trăită, căci ţările cu o bogată 
experienţă religioasă şi ecumenică au reuşit să facă, ceea ce noi 
numim astăzi: Traducerea Ecumenică a Bibliei. Avem pilda cea mai 
convingătoare din partea Franţei, unde s-a realizat o asemenea 
traducere ecumenică, rod al unei colaborării frăţeşti şi fructuoase 
între catolici, ortodocşi şi protestanţi. Contextul era şi el deosebit 
de favorabil, căci atât în domeniul exegezei, cât şi al cercetării 
biblice, aspectele confesionale au fost de multă vreme depăşite. 
Traducători nu au fost sensibili numai de calitatea textului, ci au 
fost la fel de sensibili la introducerile şi la notele cu caracter 
ştiinţific. Primul pom al discordiei a fost depăşit între catolici şi 
protestanţi pe tema traducerii Scrisorii către Romani15. Odată ce 
acest conflict a fost depăşit, în anul 1972, a fost publicat mai întâi 
Noul Testament iar, trei ani mai târziu, în anul 1975, Vechiul 
Testament. Este o dovadă pe care o vede cel de bună credinţă şi 
anume, creştini nu au fost divizaţi de către Cuvântul lui 
Dumnezeu, ci evident de teologi care au atras după ei de-a lungul 

                                                 
15 Este faimoasă tema justificării sau a îndreptăţirii care, mai ales după Martin 
Luther, a aprins spiritele între catolicii şi protestanţii, atunci când a fost vorba 
despre textul scrisorii către Romani. Se vorbeşte aici despre înţelegerea 
conceptului justificare sau îndreptăţire. Si totuşi s-a depăşit imposibilul găsindu-se 
o soluţie mulţumitoare pentru ambele părţi. Acest lucru ne dovedeşte că totul 
este posibil pe calea dialogului, atunci când există voinţă teologică şi bună 
înţelegere ecumenică.   
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timpului masele de credincioşi pentru a vedea înfăptuite ideile lor, 
numite reformatoare.  

    
2 – A doua responsabilitate:  studierea temeinică a 

Bibliei 
 
De data acesta Conciliul se adresează în primul rând 

exegeţilor cerându-le să studieze şi să înveţe cu de-amănuntul 
cuvântul Bibliei. De asemenea, tot lor le revine obligaţia, cu 
competenţă şi autoritate, s-o facă cât mai cunoscută şi iubită de 
fiecare om în parte16. Cu alte cuvinte, Conciliul se adresează de 
data acesta tuturor acelora care deţin această responsabilitate de 
onoare numindu-se exegeţi: 

„Ei să poată împărtăşi cu rod poporului lui Dumnezeu hrana 
Scripturii, 
care să lumineze minţile, să întărească voinţele,  
să înalţe inimile oamenilor spre iubirea lui Dumnezeu!”  
(DV, 23). 

Conciliul are în vedere trei căi prin care exegeţii vor trebui 
să ţină ştafeta ridicată cât mai sus: să lumineze minţile, să întărească 
voinţele şi să înalţe inimile oamenilor spre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în 
faţa lor se află omul integral, omul cu părţile sale pozitive. 
Îndeplinindu-şi în aceste condiţii misiunea sa, studiul Bibliei va fi 
mereu la înălţime şi performant. În acelaşi paragraf privind 
îndatorirea cercetării biblice, identificăm trei expresii, care  lărgesc 

                                                 
16 Multe cunoştinţe de utilitate imediată conţine studiul lui W. Egger, 
Gemeinsam Bibel lesen, Innsbruck, 1975. În capitolul 3, intitulat: Leseregeln für das 
Neue Testament sunt prezentate mai multe reguli de interpretare a diferitelor 
forme literare din Noul Testament. Autorul acestor rânduri a fost mai multă 
vreme responsabil pentru formarea teologică a laicilor în Tirolul de Sud, Italia.  
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considerabil câmpul de acţiune şi toate la un loc, formează nucleul 
a ceea ce pasajul respectiv vrea să transmită: 

a) La „sfinţii Părinţi, atât orientali cât şi occidentali”, care au primit 
de la Dumnezeu darul gratuit, o charismă cu totul specială, 
cu care, la începuturile Bisericii, au pătruns mult mai mult 
şi mult mai adânc în tainele Sfintei Scripturi; 

b) La „Liturgiile sacre”; Conciliul foloseşte aici în mod voit 
pluralul, fiind evident vorba de mai multe liturgii, care toate 
sunt valabile şi toate sunt la fel de vechi. Este clar, că avem 
de-a face cu o invitaţie de a se inspira atât teologia 
occidentală, dar şi din cea orientală. Eu cred, că acest lucru 
ne va îmbogăţi nespus de mult, pentru că ambele tradiţii ţin 
cont de aspecte foarte importante din viaţa ambilor 
Biserici; 

c) În sfârşit, Conciliu ne îndemnă să fim atenţi la poziţia aşa 
numitului „magisteriu”, care are misiunea de a grata şi a fi 
vigilent la tot ce se întâmplă în cadrul Bisericii Catolice. 
Acest lucru constituie, prin voinţa lui Dumnezeu, ultima 
instanţă pentru a defini problemele în ceea ce priveşte 
interpretarea Sfintelor Scripturi. 
 Pentru atingerea acestui scop, Dei Verbum face un apel 

aprins către toţi responsabili pastorali pentru a-i încuraja pe toţi 
aceia care ajută într-un fel sau altul la răspândirea şi la preţuirea 
ştiinţele biblice. Este interesant, că folosirea respectivei expresii 
„ştiinţe biblice” trezeşte interes tot mai mare în câmpul  biblic 
actual. De aceea, documentul în studiu imploră pentru nu ştiu a 
câta oară, ca studiul Sfintei Scripturi să nu fie niciodată neglijat. 
Din nou documentul conciliar Dei Verbum: 

„Sfântul Conciliu încurajează pe toţii fiii Bisericii care se 
ocupă de studiile biblice să persevereze cu toată dăruirea şi 
reînnoindu-şi mereu puterile, în spiritul Bisericii, în 
îndeplinirea lucrării începute!” (DV, 23).   
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Altfel, să nu uităm că munca depusă de toţi aceşti oameni, 
cu pasiune şi dăruire, nu va fi niciodată zadarnică, căci este un 
serviciu adus Duhului Sfânt. Pentru acesta este necesar ca atunci 
când este vorba de scopuri pastorale, se cere din partea noastră 
maximul de seriozitate:  

„... Biserica, instruită de Duhul Sfânt, se străduieşte să ajungă 
la o înţelegere cât mai profundă a Sfintelor Scripturi pentru 
a-şi hrăni necontenit fiii cu cuvântul lui Dumnezeu!” (DV, 
23) 

Scopul final a tuturor acestor preocupări, variate şi 
multiple, este cunoaşterea continuă a cuvântului lui Dumnezeu 
conţinut pe care îl descoperim în Sfintele Scripturi. Toţi fiii 
Bisericii, într-o formă sau alta, sunt încurajaţi să se dedice studiilor 
biblice, perseverând în ciuda tuturor greutăţilor care s-ar putea ivi, 
reînnoindu-şi într-una puterile pentru a duce la bun sfârşit un 
lucru început în favoarea altora. Din nou este subliniat rolul 
exegetului. Ei sunt aceia, care imprimă seriozitate studiului biblic. 
Un studiu serios nu poate fi purtat înainte de câţiva entuziasmaţi 
ai Bibliei, chiar dacă ar fi mânaţi de cele mai sincere sentimente. 
Este nevoie de un studiu desfăşurat cu competenţă şi autoritate..  
 
 
 
 

2. 3 – A construi pe stâncă 
 

Cristos ne învaţă întotdeauna să acţionăm şi să ne 
comportăm în mod pozitiv. Ne amintim de aceia de faimoasa 
parabolă a lui Isus din Nazaret din finalul Predicii de pe Munte. Este 
vorba în această parabolă despre o casa construită „pe stâncă”; acest 
lucru îl face numai „cel înţelept”. A construi pe stâncă însemnă a 
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face un lucru serios şi durabil, un lucru bun în sine, spre deosebire 
de cel care zideşte case direct „pe nisip”. Prin acesta, bărbatul 
necugetat dovedeşte că nu are o viziune de ansamblu a tot ce se 
întâmplă în jurul său. El gândeşte şi acţionează în mod egoist şi 
limitat. Cel ce zideşte casa „pe stâncă”, dimpotrivă, dovedeşte, dacă 
mai era nevoie, că tot ceea ce face, este destinat să dureze peste 
timp. Cel înţelept are nevoie de un suport, care să-i asigure 
succesul; el chibzuieşte mai întâi şi apoi trece la acţiune. Hotărâtor 
este şi pentru noi să ne gândim la toate în prealabil, fiind că tot 
ceea ce facem, facem pentru veşnicie.  

Tot aşa este şi documentul conciliar Dei Verbum. El merge 
mult mai departe, adresându-se tuturor acelora care fac teologie, 
dar şi tuturor acelora care se ocupă cu predarea teologiei la toate 
nivelurile, cum ar fi: diaconi, predicatori, catiheţi, îndrumători, 
dascăli, etc. Este vorba despre primi paşi pe care creştinul îi face 
cu ajutorul cu ajutorul altora cu care cunoaşte face mai 
îndeaproape ştiinţa despre Dumnezeu, adică teologie. Răspunsul 
trebuie căutat şi în alte ştiinţe colaterale, adică în ştiinţa filozofiei şi 
raţiunea omului. Este vorba despre cele două căi pentru a ajunge 
cu mintea noastră la cunoaşterea lui Dumnezeu. Avea atât 
dreptate apostolul Paul când scria romanilor: 

„Realitatea (lui Dumnezeu) invizibilă sau puterea sa veşnică 
şi dumnezeirea lui pot fi cunoscute cu mintea de la creaţia 
lumii, în făpturile lui, aşa încât ei nu se pot scuza ... înlocuind 
gloria lui Dumnezeu nepieritor cu imitaţia chipului omului 
pieritor, al păsărilor, al patrupedelor şi al reptilelor!” (Rom 
1,20.23). 

În partea a doua a citatului de mai sus, se poate vedea cum 
omul cu mintea sa limitată, poate ajunge să-şi construiască un 
dumnezeu propriu după micile idei. Pe de altă parte, teologia 
adevărată, nu poate şi nici nu trebuie să ne conducă la enunţarea 
unor teze, fără a-l pierde din vedere, măcar pentru o clipă, pe 
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Dumnezeul cel Viu şi Adevărat. Cu alte cuvinte, să ne străduim 
toate şi să arătam şi altora ceea ce noi gândim despre Dumnezeu, 
despre fiinţa sa şi despre creaţie, despre dreptatea divină, despre 
sfinţenia lui, etc. Sunt atâtea teme în cartea Biblie, carte prin care 
însuşi Dumnezeu se adresează oamenilor. Este necesar de aceea 
cercetarea cu de-amănuntul a Sfintele Scripturi, căci însuşi 
Dumnezeu este prezent şi se revelează acelora care îl caută cu 
sinceritate. Fundamentul adevăratei cunoaşteri al lui Dumnezeu 
este conţinut în cuvintele: construieşte-ţi casa (adică cunoaşterea 
lui Dumnezeu) pe o stâncă puternică!  

Trebuie să avem mereu înaintea noastră obiectivul suprem 
spre care năzuim, acest este Dumnezeu şi textul biblic autentic. Se 
ştie, că textul biblic provine dintr-un alt orizont cultural decât al 
nostru, este o carte care iubeşte preponderent imaginile care erau 
dragi semitului, foloseşte alte limbi de exprimare, cea ebraică, 
aramaică şi greacă şi, în sfârşit, ne descoperă o altă mentalitate 
asupra lumii înconjurătoare şi asupra universului17. Biblia este 
locul privilegiat, rădăcina adâncă şi puternică, izvorul limpede şi 
curat, ea este însuşi sufletul teologiei. Biblia trebuie să fie şi să 
rămână cartea iubită de fiecare generaţie, aprofundată până la 
ultimele motivaţi şi dezvoltată pe baza Scripturii însăşi, convinşi 
fiind că Dumnezeu ne vorbeşte prin ea, aici şi acum:  

„Studiul paginilor sacre trebuie să fie sufletul Teologiei. De 
asemenea, ministerul cuvântului ( ... ) primeşte împreună cu 
cuvântul Scripturii o hrană sănătoasă şi o putere sfântă!” 
(DV. 24).   

 

                                                 
17 Ştim că Cuvântul lui Dumnezeu „s-a întrupat” nu numai într-un om, Isus 
din Nazaret, dar şi în interiorul unei istorii concrete, a unui spaţiu delimitat şi a 
unui text precis, cel al lumii ebraice. Vezi mai multe despre acesta la: G. 
Ravasi, op.cit. p.18.  
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2. 4 – Lectura divină  
    
Este pentru prima oară că un Conciliu face un apel deschis 

către toţi oameni de bunăvoinţă pentru a citi cu regularitate şi a 
cunoaşte Biblia. În acest sens, lectura spirituală biblică este 
recomandată cu multă ardoare. De ce această schimbare radicală 
în practica creştină? Răspunsul la această întrebare este de la sine 
înţeles, pentru că Biblia este şi rămâne cartea de căpătâi a credinţei 
noastre şi prin care noi ne identificăm cu ea. Să luăm din nou un 
exemplu din documentul Dei Verbum; de data aceasta conciliul se 
adresează preoţilor, clericilor, diaconilor şi catiheţilor, cerându-le 
un singur lucru: „o lectură asiduă şi un studiu atent” asupra Bibliei18. 
Aceiaşi invitaţie, făcută de data acesta „în mod stăruitor” către toţi 
creştini, pentru ca să cunoască şi să iubească Sfânta Scriptură19:  

„(Creştini)să se apropie cu toată inima de textul sacru, fie 
prin liturgie, atât de bogată în cuvinte divine, fie prin lectură 
spirituală, fie prin iniţiative organizate sau prin alte metode 
care astăzi se răspândesc pretutindeni, în mod lăudabil, cu 
aprobarea şi prin grija Păstorilor Bisericii. Să nu se uite însă 
ca la citirea Sfintei Scripturi trebuie însoţită de rugăciune, ca 
ea să devină un dialog între Dumnezeu şi om, căci „noi 
vorbim cu El când ne rugăm şi Îl ascultăm atunci când citim 
cuvintele dumnezeieşti20!” (DV, 25). 

                                                 
18 Cfr. K. Hemmerle, Das Wort für uns, Freiburg, 1976. 
19 Astăzi, în Biserica Catolică, şi chiar şi la noi în ţară, dar şi în alte părţi de pe 
glob, există tot mai numeroase grupuri de lectură biblică, care îşi propun 
lecturarea Bibliei după un calendar precis. Există, de asemenea, cursuri de 
studiu conduse de laici asupra Bibliei. Mulţi îşi dedică timpul lor de vacanţă, 
mulţi sunt pensionari, mulţi sunt de alte confesiuni, dar cu toţi laolaltă sunt 
animaţi de aceiaşi dorinţă sfântă: să îndrăgească şi să cunoască cât mai profund 
şi mai bine Sfânta Scriptură!    
20 S. Ambrosius, De officiis ministrorum, I, 20, 88: PL 16,50.  
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Concluzia finală nu poate fi decât una singură iar acest 
adevăr îl spune însuşi autorul Vulgatei: „necunoaşterea Scripturii 
înseamnă necunoaşterea lui Cristos!”21 În acelaşi paragraf găsim a 
doua observaţie deosebit de importantă din punct de vedere 
pastoral şi care clarifică în mare măsură anumite reticenţe din 
trecutul istoric al Bisericii. Se referă la aşa numita lectură sălbatică 
a Bibliei. Este un uz corect al Sfintei Scripturi şi un uz incorect. 
De ex. cel practicat de martorii lui Iehova, sau de mormoni sau, în 
sfârşit, de adventişti, care, aşa cum se ştie, consideră Biblia, cu 
adăugirile sau suprimările operate numai de ei în textul original, 
rod al unei lecturi „fundamentaliste” efectuat asupra textului 
Bibliei ca o regulă de credinţă şi de viaţă de la care nu este admisă 
absolut nici o excepţie22.  

Însă este cu adevărat Biblie cea citită în afara tradiţiei 
apostolice sau în afara tradiţiei Bisericii? În egală măsură, martori 
lui Iehova condamnă transfuzia de sânge, ei nu pot fi de acord cu 
această practică23 iar adventişti pun în aplicare în mod sistematic 
practica zeciuielii luată din Vechiul Testament, refuzul alcoolului, 
al tabacului, al cafelei, al cărnii de porc, precum şi observarea 
sabatului. De fapt, toţi aceia care s-au rupt de Biserică în decursul 
                                                 
21 Cf. S. Hieronymus, Comm. in Is., PL 24,17. 
22 Multe mişcări religioase rigide, care înţeleg cuvântul lui Dumnezeu în mod 
cu totul unilateral, nu literar ci literalist, oprindu-se la cuvintele pe care încercă 
să le practice cu fanatism, ceea ce este specific aşa numitului „fundamentalism 
biblic”. Un exemplu trist în acest sens ne oferă martorii lui Iehova care 
interpretează în mod absolut literalist cuvântul biblic.   
23 Practica lor religioasă duce adesea la înţelegerea pe dos a Bibliei. De 
exemplu, sloganul „a nu atinge sânge”, este înţeles în lumea biblică ca o 
invitaţie „de a păstra viaţa care este simbolizată prin sânge”. Să nu uităm 
cuvântul Apostolului Paul: „Litera ucide, pe când duhul dă viaţă!” (2Cor 3,6). La fel 
şi mişcarea spiritualistă este împotriva unei lecturi corecte a Bibliei. Această 
mişcare extrage din textul sacru anumite aplicaţii libere şi generice, fără a 
preciza în mod riguros semnificaţia lor reală. 
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vremii, se bazează tot pe Biblie! Este evident că Biblia nu poate fi 
de acord cu două interpretări în legătură cu acelaşi fapt. 

Care este legea fundamentală care priveşte lectura Bibliei? 
Nu este o lege fixă, dar nu trebuie în nici un caz să confundăm 
acest lucru cu propriile sentimente sau propriile emoţii. Biblia se 
înţelege cu mintea şi este pusă în practică cu inima. Cu alte 
cuvinte, adevărata exegeză, adică studiul genuin a Bibliei, înseamnă, 
aşa cum şi termenul grecesc ne sugerează: „a scoate afară” sau „a 
conduce” la adevăratele valori ale Bibliei. Biblia încetează să fie în 
acest stadiu, ceea ce este ea în realitate, cuvântul lui Dumnezeu24. 
Biserica nu poate accepta niciodată compromisuri facile, alteori 
derutante. Cred că citatul din evanghelistul Ioan (3,8) este mai 
mult decât concludent:     

„Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul,  
dar nu ştii nici de unde vine, nici încotro merge. 
Aşa este cu tot cel ce este născut din Duh!” 

Duhul este cel care dă viaţă tuturor, el lucrează fără ca noi 
să sesizăm acest lucru, de aceea nu putem nega niciodată acţiunile 
sale tainice şi binefăcătoare. Atunci când este vorba de lectura şi 
interpretarea Bibliei în cadrul Bisericii, nu ne putem juca sau 
amesteca cu cuvintele sacre. Forţa de pătrundere a cuvântului lui 
Dumnezeu depăşeşte pe aceea a săbiei curbate folosite de 
legionarii romani. Avem un exemplu concret în scrisoarea către 
Evrei: 

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai 
ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. El pătrunde până la 
despărţirea sufletului şi a duhului . . . şi judecă sentimentele şi 
gândurile inimii!” (Evr 4,12). 

Evident, în ultime cuvinte din citatul de mai sus, autorul 
foloseşte o metaforă bine aleasă şi la locul potrivit. Scopul lui este 
                                                 
24 Cf. J. Kremer, Die Bibel lesen, aber wie?, Stuttgart, 1965, 66-82. 
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de a descrie capacitatea de pătrundere a cuvântului lui Dumnezeu, 
ţinând cont de intenţia şi voinţa sa. În acelaşi timp, a nu da atenţia 
cuvenită tradiţiei, însemnă a ne condamna pe noi înşine la moarte. 
De aceea, Conciului (DV, 25) nu încetează să îndemne pe creştinii 
de rând să adopte o atitudine deschisă, generoasă şi conştientă faţă 
de Biblie, faţă de Cuvântul lui Dumnezeu: 

„Conciliu îndeamnă foarte stăruitor pe toţi credincioşii,… ca 
prin citirea deasă a dumnezeieştilor Scripturi să-şi însuşească 
«o înaltă cunoaştere a lui Isus Cristos»! (Fil 3,8).  

 
*  *  * 

 
În concluzie, capitolul VI din documentul Dei Verbum vine 

să împlinească un deziderat ce se află în inimile tuturor: Sfânta 
Scriptură este însăşi viaţa Bisericii. Astăzi Biserica Catolică şi-a făcut 
un ideal răsfoind, interpretând şi meditând încontinuu Biblia. Şi 
tot astăzi, Biserica Catolică propune credincioşilor săi cele două 
taine ascunse privirilor oamenilor, misterul euharistic şi misterul 
cuvântului lui Dumnezeu. Să luăm un exemplu din Evanghelia IV-a, 
în care Cristos, o declară El însuşi, spunând El este pâinea vieţii, 
dar şi cuvântul Tatălui veşnic. Cel ce-l ascultă şi-l primeşte prin 
credinţă, este „hrănit” de Dumnezeu şi se va trăi în veci, pentru 
că: „(Cristos) este pâinea vieţii!” (cf. In 6,22-50). Acestea sunt de fapt 
hipostazele ale aceleaşi pâini a vieţi25. Biserica gândeşte liber şi tot 
liber se organizează după cuvintele care demonstrează veneraţia ei 
din totdeauna faţă Sfintele Scripturi:  

„Este absolut necesar ca întreaga predicare a Bisericii, ca şi 
însăşi religia creştină, trebuie să fie hrănită şi călăuzită de 

                                                 
25 Avem de-a face cu afirmaţiile, atât ale Sfinţilor Părinţi din Biserica primară, 
atât din răsărit, cât şi din apusul Europei, cât şi a teologilor care au activat mai 
ales pe parcursul evului mediu.  
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Sfânta Scriptură. Căci în cărţile sfinte, 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!” (DV, 21). 

 
*  *  * 

 
Aş voi, în încheiere, să fac mă refer pe scurt încă la un 

aspect important care priveşte atitudinea principială a Bisericii 
catolice faţă de Biblie. Se spune pe drept cuvânt, că religia 
eliberează ştiinţa de idolatrie, ori tocmai acest deziderat s-a 
străduit Biserica să-l împlinească, acum când în toată libertatea am 
păşit în cel de al treilea mileniu de viaţă. Într-un cuvânt, Conciliu 
nu a predicat o revoluţie, care trebuia să se împlinească, ci a 
predicat o întoarcere la tradiţie, adică la origini, din care noi avem 
datoria, ca mlădiţe în corpul lui Cristos, să ne tragem seva necesară 
vieţii. Să luăm aminte de cuvintele cardinalului austriac Franz 
König în care el prezintă în mod profetic Biserica viitorului: 
„Biserica viitorului va fi, în multe privinţe mult mai simplă. Ea nu 
va judeca totul, nu va hotărî în toate, mai ales acolo unde ea nu 
este competentă …Vom avea în viitor o religie de libertate, care 
nu va restrânge spaţiul liber şi caracteristicile particulare ale 
omului căci, acolo unde lucrează Duhul Domnului, acolo este 
libertatea … 

Biserica viitorului se face mai uşoară pentru a fi cu adevărat 
mobilă. Nu are intenţia să se doteze cu aparate grele şi puternice, 
aşa cum fac celelalte societăţii, care nu pot conta decât pe forţa 
instituţiilor lor…O Biserică misionară este creatoare, deposedată 
de ea însăşi, nu se agaţă cu dinţii de instituţiile trecutului ca şi cum 
viaţa ar depinde de ele, ci le schimbă, inventează altele noi, 
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urmând chemările Duhului şi nevoile timpului. Încrezătoare în 
viaţa pe care i-o conferă Duhul, ea acceptă până şi riscul unei 
morţi instituţionale dacă slujirea Evangheliei pară să o ceară. 
Misionară, ea este Biserica de comuniune, trăieşte în simbioză în 
contextul ei cultural şi social, îi experimentează adevăririle şi 
valorile. Ea nu este înconjurată de fortificaţii, nu s-a retras în 
apărare şi nu s-a înarmat pentru noi cuceriri!”26  

                                                 
26 Cardinalul Franz König, în decembrie 1974; text citat în: J.-F. Six, Le Courage 
de l’Espérance, Seuil, 1978, 257. 270. 
 


