Octavian FLORESCU

CINE CITEŞTE
SĂ ÎNŢELEAGĂ
Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament

Iaşi
2014
1

CINE CITEŞTE SĂ ÎNŢELEAGĂ. Tâlcuiri la vorbe grele din
Noul Testament
Octavian FLORESCU
Copyright Editura Lumen, 2014
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr.2
Editura Lumen este acreditată CNCS
edituralumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Redactor: Roxana Demetra STRATULAT
Design copertă: Roxana Demetra STRATULAT
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin
fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată, indiferent de
mediul de transmitere, este interzisă.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
FLORESCU, OCTAVIAN
Cine citeşte să înţeleagă : tâlcuiri la vorbe grele din
Noul Testament / Octavian Florescu. - Iaşi : Lumen, 2014
ISBN 978-973-166-375-3
2

2

Octavian FLORESCU

CINE CITEŞTE
SĂ ÎNŢELEAGĂ
Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament

Iaşi
2014
3

Pagină lăsată
goală intenţionat

4

Părinţilor mei. Şi lui Monique!

5
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

6
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Cuprins

Sfânta Scriptură între exegeza biblică şi lectio divina......................9
I. Autorul ca personaj ................................................................... 21
II. Iona: semn şi semnificaţie ....................................................... 27
III. S-ar mai fi întrupat Fiul dacă Adam L-ar fi ascultat pe
Tatăl? ............................................................................................... 33
IV. Rânduiala kairos-ului hristic ................................................... 39
V. Putea păcătui Cel fără de păcat? ............................................. 45
VI. Păcatul de neiertat ................................................................... 55
VII. O vorbă-n vânt? .................................................................... 65
VIII. „Minţirea” celei de-a noua fericiri ..................................... 69
IX. Cămila, frânghia şi acul subţire care separă Orientul de
Occident.......................................................................................... 71
X. Diavolul exorcist....................................................................... 77
XI. Nuntaşul în salopetă de nuntă .............................................. 85
XII. Raiul din iad ........................................................................... 89
XIII. Proorocul Mesia ................................................................... 95
XIV. Divorţul, între adulter şi desfrânare ................................ 105
XV. Un exerciţiu profetic: Iisus pe asină şi pe mânz.............. 113
XVI. La început era...Numele! ................................................... 117
XVII. Unul Născut din Tatăl şi din mamă ............................... 123
XVIII. Eu sunt Iisus ................................................................... 129
XIX. Cine este acesta, „Fiul Omului”? ..................................... 135
7
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Octavian FLORESCU
XX. Iisus este Hristosul .............................................................. 145
XXI. Ierusalimul ninivitenilor - scenariul unei profeţii
neîmplinite .................................................................................... 155
XXII. Drojdia Mântuirii ............................................................. 161
XXIII. „Eloi, Eloi, lama sabahtani?” ........................................ 167
XXIV. HRISTOS A (fost) ÎNVIAT!........................................ 171
XXV. „Numele mai presus de orice nume” ............................ 181
XXVI. Botezul pocăinţei, botezul „în numele Domnului Iisus”
şi botezul cu Duhul Sfânt ........................................................... 201
XXVII. Au auzit sau n-au auzit? ............................................... 219
XXVIII. Gamaliel: avocat din oficiu sau profet ad-hoc ........... 225
XXIX. Un punct cât un Dumnezeu ......................................... 231
XXX. Între fapta harului şi harul faptei ................................... 237
XXXI. Comma Johanneum – o textuală Fată Morgana.............. 251
XXXII. Ziua Domnului.............................................................. 255
XXXIII. Miile Miei de Ani ......................................................... 265
Abrevierile titlurilor cărţilor biblice ........................................... 271
BIBLIOGRAFIE ........................................................................ 273

8
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Sfânta Scriptură între exegeza biblică şi lectio

divina

Străluceşte în inimile noastre Iubitorule de oameni,
Stăpâne, lumina cea curată a cunoaşterii Dumnezeirii Tale
şi deschide ochii gândului nostru spre înţelegerea
evanghelicelor tale propovăduiri1
Începutul oricărei cărţi trebuie să fie un îndrumător
pentru cunoaşterea duhului care respiră prin slovele acesteia.
Cu atât mai mult în cazul unei lucrări care se străduieşte să
lămurească litera Noului Testament şi, după măsura
(ne)vredniciei autorului, să discearnă spiritul care o însufleţeşte.
Ideea acestei cărţi a pornit de la întâlnirea cu o scriere
similară a biblistului englez F.F. Bruce, Hard Sayings of Jesus, o
încercare de popularizare şi de explicare succintă a celor mai
dificile vorbe (logia) ale lui Iisus, adresată cititorului creştin.
Fără pretenţii academice, dar în spiritul pragmatismului
occidental, lucrarea mi s-a părut formatul ideal pentru a
îndemna pe confraţii mei ortodocşi, care „mai mult sărută
Biblia decât o citesc”2, să şteargă praful de pe Bibliile lor şi să
caute Cuvântul Domnului, veşnic viu şi proaspăt în paginile
îngălbenite de vreme, fie pentru a verifica fidelitatea autorului
faţă de text şi interpretarea sa, fie pentru a-şi lua hrana
duhovnicească zilnică.
Cum ediţia protestantă era tributară metodei criticoistorice şi lacunară în privinţa referinţelor patristice, m-am
gândit să scriu o carte care să umple aceste goluri printr-o
Sfânta şi dumnezeiasca liturghie a celui între sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de
Aur, Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 63.
2 Gluma răutăcioasă este relatată de John Breck în Sfânta Scriptură în Tradiţia
Bisericii, ediţia a II-a, Patmos, Cluj-Napoca, 2008, p. 32.
1
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exegeză biblică, comprehensivă, a „vorbelor grele”, adică a
celor mai „obscure” sau dificile pasaje nou-testamentare.
Metoda de lucru constă în identificarea sensului literal al
originalului grecesc sau ebraic şi căutarea semnificaţiei acestuia,
în duhul ortodoxiei, dar şi în dialog cu alte demersuri exegetice
actuale. Divorţul contemporan între exegeza biblică şi teologia
sistematică era de neconceput Sfinţilor Părinţi, fiind o reflectare
a mai vechii sciziuni artificiale între credinţă şi raţiune sau între
realism şi nominalism, care a culminat cu slobozirea „noului
Leviatan”3 (critica istorică) în controversata şi însângerata
epocă a „luminilor”.
Dacă un discurs, după Cicero, trebuie să înveţe din
nevoie, să încânte prin frumuseţe şi să emoţioneze pentru a
triumfa, un comentariu exegetic sau o omilie de la amvon nu
trebuie să fie mai prejos. Cum însă elocinţa şi talentul literar
sunt daruri rare, sper că lectura acestei cărţi îl va mişca pe
cititor fie şi numai pentru a deschide Sfânta Scriptura.
Înainte de a merge mai departe, să definim termenii
„hermeneutică” (gr. „ermineuein”, adică „a interpreta, a explica,
a tălmăci”) şi „exegeză” (gr. „exigeisthai”, „a instrui, a descrie, a
învăţa”), care sunt folosiţi interşanjabil, deşi sunt diferiţi.
Hermeneutica (ermineutica, erminia) este „disciplina regulilor
care ne permit a descoperi sau a descifra adevăratul sens al unui
text”, în timp ce „exegeza este punerea în practică a regulilor şi
principiilor puse la dispoziţie de ermineutică”4. Altfel spus,
Sintagma îi aparţine lui Raymond C. Van Leeuwen, “The Quest for the
Historical Leviathan: Truth and Method in Biblical Studies”, în Journal of
Theological Interpretation 5 (2011), pp. 145-158.
4 Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab, Ermineutica Biblică, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române, Oradea, 1997, p. 12. Cf. Frances M. Young, Biblical
Exegesis and the Formation of Christian Culture, Cambridge University Press,
Cambridge, 1997, p. 15: „exegeza explică sensul unui text, de obicei scris,
dar şi orice este în cuvinte, chiar şi un artefact simbolic fără cuvinte”. Young
3
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exegeza este hermeneutica în acţiune, iar exegeza biblică este
arta de a găsi o „ieşire” („ex-egesis”) din labirintul textului biblic.
Din păcate, exegeza biblică ortodoxă a rămas cantonată la
parafrazarea interpretării patristice, lucru pe care-l deplângea
chiar părintele Dumitru Stăniloae, atunci când spunea că
teologia sa este mai mult patristică decât biblică. Poate că
aparentul statut de Cenuşăreasă al Bibliei în lumea ortodoxă se
explică prin primatul nerostit al Bisericii, în triada BisericăTradiţie-Biblie, în care harul Duhului Sfânt se comunică prin
Sfintele Taine, dar şi printr-o reacţie post-Reformă la
supralicitarea protestantă a principiului-slogan „Sola Scriptura”.
Încercări de a oferi o alternativă la exegeza biblică
occidentală, aflată în pericol de a deveni doar filologie-istorie
sau critică literară, au făcut patriarhul Iustin Moisescu,
mitropoliţii Nicolae Mladin şi Bartolomeu Anania, Savvas
Augouridis5, prin viziunea ecclesial-comunitară, liturgică,
izvorâtă din teologia istoriei mânturii (Heilsgeschichte) şi, mai
recent, discipolul acestuia, părintele Constantin Coman, cu
abordarea sa pneumatologică (erminia duhului sau ermineutica
duhovnicească)6, filocalic-ascetică. Numai că acestea rămân la
stadiul unor documente programatice pentru o exegeza biblică
ortodoxă, fără a se avânta în teritoriul riscant al interpretării
biblice propriu-zise. Eu, un mirean, îndrăznesc să-mi asum
arată cum exegeza biblică, „o nouă paideia”, a contribuit, mai ales prin opera
Fer. Augustin, la formarea culturii creştinii.
5 „Premise pentru o ermineutică ortodoxă”, în Preot. Dr. Constantin
Coman, Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermineutică duhovnicească,
Editura Bizantină, Bucureşti, 2002, pp. 303-338. Cele cinci premise sunt:
comunitatea euharistică, lumea ca istorie, întoarcerea spre om dar şi spre
istorie, dimensiunea eshatologică şi raportarea ermineuticii la întregul
reprezentat de experienţa ermineutică istorică.
6 Vezi studiul introductiv (pp. 9-36) şi concluziile finale (pp. 271-288) la
Erminia Duhului. Autorul condiţionează „ermineutica duhovnicească” a
textelor sfinte de lucrarea Duhului Sfânt (p. 31).

11
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Octavian FLORESCU
acest risc, conştient totuşi de „limitele” ortodoxe ale
interpretării.
Eforturi remarcabile de a aduce textul bilingv al
scrierilor biblice în casele românilor face Cristian Bădiliţă, un
înzestrat şi prolific biblist şi patrolog. Profesorii Pr. Constantin
Preda şi Alexandru Mihăilă sunt alte repere actuale ale exegezei
biblice româneşti, împreună cu colegii lor Vasile Mihoc, Petre
Semen, Stelian Tofană, Vladimir Petercă şi alţii. Traducerea
Septuagintei în limba română de către un colectiv coordonat de
Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, regretatul
clasicist Dan Sluşanschi şi preotul Ioan-Florin Florescu, la care
se adaugă contribuţiile lui Marius Cruceru şi Emanuel Conţac,
reprezintă o lăudabilă iniţiativă filologică şi, prin studiile
aferente, exegetică.
Sarcina fiecărui exeget al textului biblic, teolog sau nu,
este să străbată drumul sinuos de la litera sacră la spiritul ei sau
de la exegeza biblică la lectio divina. Aşa cum un pictor de icoane
posteşte, se curăţeşte şi se roagă lui Dumnezeu şi sfântului pe
care vrea sa-l înfăţişeze, înainte de a se apuca de lucru, tot astfel
trebuie să procedeze un exeget înainte de a tălmăci Cuvântul lui
Dumnezeu. Nu degeaba Nicolae Cabasilas vorbeşte despre
Scriptură ca „icoana lui Hristos”, locul unde Cuvântul capătă
chip, în lumina Duhului Sfânt. Acelaşi cuvânt poate avea un
sens material şi unul spiritual (Origen, Despre Principii, IV.1-6)7
sau chiar mai multe, ca în exegeza medievală (alegoric,
Origen, Scrieri Alese. Partea a III-a. Peri Arhon (Despre Principii), studiu
introductiv, traducere şi note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,
1982. Origen mărturiseşte, chiar din prefaţă (8), învăţătura transmisă
conform căreia „Scripturile Sfinte au fost compuse sub înrîurirea Duhului
dumnezeiesc şi ele au nu numai un înţeles uşor de desprins pentru oricine,
ci şi unul ascuns pentru cei mai mulţi (...), cunoscut numai de cei care au
primit harul Duhului Sfânt în cuvînt de înţelepciune şi de cunoaştere”.
7
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tropologic, anagogic)8, dar depinde de vrednicia exegetului sau,
mai degrabă, de harul Duhului, ca să ajungă la sensus plenior
(„sensul mai deplin”) printr-o lectură sacră, spirituală - lectio
divina. Aceasta citire sfântă şi dumnezeiască constă în căutarea
lui Hristos, „Cel pe care Îl caut în cărţi” (Augustin, Confesiuni,
XI, 2, 3-4); înseamnă a mânca în mod tainic Cuvântul frânt
(Origen, Comentariu la Matei, 26,26, seria 85) sau Mielul pascal
(Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântarea XLV, 16)9. Acest tip de
lectură este asemănătoare cu cea pe care Iisus o practică atunci
când citeşte din Cartea lui Isaia în sinagoga din Nazaret (Lc 4,1630; cf Is 61,1-2), numai că, în timp ce exegetul doar actualizează
profeţia la timpul prezent, Iisus chiar împlineşte Scriptura în
Sine.
Faţă de cei care exagerează întâietatea Scripturii în
iconomia Revelaţiei, ar trebuie să le amintim că, la început,
Dumnezeu grăia cu Moise „faţă către faţă” (Iş 33,11), fără
mijlocitori, Scriptura nefiind decât „a doua cale” de comunicare
cu oamenii. Sf. Ioan Gură de Aur regretă că viaţa noastră nu
mai este atât de curată, astfel încât harul Duhului să ţină locul
Scripturilor în sufletele noastre:
Prima cale era negreşit mai bună, şi Dumnezeu a arătat
aceasta prin spusele şi faptele Sale. Dumnezeu n-a vorbit
prin scrieri cu Noe, cu Avraam şi cu urmaşii Lui, cu Iov şi
cu Moise, ci a vorbit cu ei faţă către faţă, pentru că a găsit
sufletul lor curat. Când însă întreg poporul a căzut în
păcate grele, atunci da, atunci a fost nevoie de scrieri, de
table, de însemnarea în scris a tuturor faptelor şi cuvintelor
lui Dumnezeu (Omilii la Matei, I).

Cf. Hernri de Lubac, Medieval Exegesis. The Four Senses of Scripture, 4 vols.,
trans. by E.M. Macierowski, Eerdmans, Grand Rapids, 2009.
9 Enzo Bianchi, Introducere în lectura duhovnicească a Scripturii, ed. a II-a, în
româneşte de Maria-Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2009, p. 43.
8
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Părerea episcopului antiohian este împărtăşită şi de Fer.
Augustin, care este convins că un om întemeiat pe cele trei
virtuţi teologice, credinţa, nădejdea şi iubirea, nu are nevoie de
Scriptură decât pentru a-i instrui pe alţii (De doctrina christiana
I.43)10. Chiar şi la Sfânta Liturghie, momentul cel mai
important nu este acela al citirii lecturilor biblice sau Liturghia
Cuvântului, ci Sfinţirea Darurilor, adică prefacerea pâinii şi a
vinului în Cinstitul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului Iisus
Hristos. Dar „până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit,
la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” (Ef 4,13), cred că este
cuminte ca noi să începem mai întâi cu citirea Scripturii.
Pentru episcopul african, scopul lecturii Sfintelor
Scripturi este ca „cititorul să afle gândul şi voinţa celor care leau scris şi, prin acestea, să descopere voia Domnului” (De doct.
chris. II. 6). Exegeza biblică occidentală, care se pare că l-a citit
pe Augustin doar pe jumătate, se limitează numai la acoperirea
distanţei orizontale între oamenii de azi şi cei de ieri, ignorând
dimensiunea verticală, de care pomeneşte părintele Coman,
anume „distanţa dintre Dumnezeu şi om, dintre vorbirea lui
Dumnezeu şi capacitatea omului de a înţelege această
vorbire”11, care nu poate fi depăşită decât prin călăuzirea
Duhului Sfânt – „cheia ermineuticii biblice”.
Fără a minimaliza erudiţia epatantă, spiritul critic sau
competenţele lingvistice afişate de bibliştii contemporani, mulţi
dintre ei foşti clasicişti, exegeza cuvântului biblic presupune
înainte de toate smerenie, un efort de despătimire şi o inimă
rugătoare în speranţa unei experienţe duhovniceşti. Din
smerenie, Sfântul Maxim Mărturisitorul ezită iniţial să răspundă
la întrebările egumenului Talasie privind unele „locuri obscure”
Fericitul Augustin, De doctrina Christiana, ed. and trans. by R.P.H. Green,
Oxford, Clarendon Press, 1994.
11 Coman, Erminia Duhului, p.29.
10
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din Scriptură, iar atunci când acceptă „împotriva voii lui”, deşi
„este mai presus de puterea sa”, o face pentru ascultare, ca nu
cumva „să sufere în vreun fel iubirea dintre ei”12. Campion al
nepătimirii, Sf. Maxim atribuie această virtute, tot din smerenie,
lui Talasie, căruia i s-au descoperit tainele ascunse ale Scripturii
pentru că „a lepădat cu totul împătimirea care leagă pe om de
simţire şi de trup”. Acelaşi urcuş duhovnicesc este descris şi de
Fer. Augustin într-o notă exegetică la Proverbe 1,7: „Începutul
înţelepciunii este frica de Domnul”. Treptele acestei
„înţelepţiri” sunt şapte: frica, pietatea, cunoaşterea, hotărârea,
milostenia şi, în final, contemplarea, deşi numai „în ghicitură”,
a Înţelepciunii dumnezeieşti (De doct. chris., II.9). În plus, cel
care studiază Sfintele Scripturi trebuie să fie precum isopul, cu
spiritul smerit şi umil, dar cu rădăcini puternice (De doct. chris.
II.62).

Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. III, traducere din greceşte, introducere şi note
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 25.
12

15
Extras din volumul: Florescu, O. (2014).
Cine citeşte să înţeleagă. Tâlcuiri la vorbe grele din Noul Testament.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

