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Secretul „hermeneuticii“

Adesea ni se spune nouă, credincioşilor, să citim Biblia. De-acum,
chiar cei care nu cred în Dumnezeu sunt sfătuiţi să nu neglijeze
Scripturile ebraice şi creştine, întrucât, dincolo de alegerile fiecă -
ruia, acestea sunt „marele cod“ al culturii occidentale, adică reperul
nostru ideal şi artistic. Dar cum să interpretăm nume roasele pagini
depăşite, scandaloase, imorale, care contaminează Vechiul Testa -
ment? Nici cu Noul Testament nu-i de şagă: încer caţi să citiţi
Apocalipsa sau să vedeţi ce sfârşit „milostiv“ le este hărăzit soţilor
Anania şi Safira, care s-au făcut vinovaţi de ceea ce fac astăzi,
nestânjeniţi, toţi creştinii, care, fireşte, nu-şi donează toate bunu -
rile organizaţiilor caritabile administrate de Biserică (vezi
Faptele Apostolilor 5, 1-11). 

Aparent simplă, problema ridicată de interlocutorul nostru
este, de fapt, unul dintre nodurile cele mai greu de desfăcut,
care ţin în strânsoare mintea şi sufletul celor care vor să se
apropie cu seriozitate de scrierile biblice. În termeni tehnici,
se vorbeşte de obicei despre „problema hermeneutică“, adică
despre criteriile necesare pentru interpretarea corectă a Sfinte -
lor Scripturi (termenul, de origine greacă, este legat de numele
zeului Hermes, cel care tălmăceşte voinţa şi prevestirile zeilor).
Din punct de vedere teologic, Sfintele Scripturi au pentru



credincios două naturi, precum Cuvântul propovăduit de
Sfântul Ioan în prologul Evangheliei sale: pe de o parte, sunt
cuvânt veşnic şi dumnezeiesc, iar pe de altă parte se întru pează
într-o povestire, într-un limbaj omenesc şi prin inter me diul
unor limbi concrete (ebraica, aramaica şi greaca). Iată de ce
este evident că şi parcursul interpretativ trebuie să fie dublu.

Întrucât este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia trebuie să fie
o călăuză către transcendent, care poate să ne facă să percepem
realitatea credinţei şi a vieţii conţinute în textul istorico-literar.
De aceea, Cristos făgăduieşte că deplina înţelegere a cuvintelor
Sale se va face prin mijlocirea Duhului Sfânt, care „vă va învăţa
toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu
[…], vă va călăuzi la tot adevărul“ (Ioan 14, 26; 16, 13). Aşadar,
afirmând adevărurile fundamentale ale credinţei, Biserica este
sprijinită şi călăuzită de „Duhul adevărului“, trimis de Dumne -
zeu Tatăl şi de Cristos înviat. Însă aceste adevăruri transcen -
dente au fost revelate în cadrul unor evenimente istorice şi
prin cuvinte omeneşti.

Se impune, aşadar, şi o contextualizare istorică şi critică
potrivită pentru a dezlega nodurile întâmplărilor şi limbajului
omenesc, toate determinate de coordonate temporale, spaţiale
şi culturale diferite de cele cunoscute de cititorii din secolele
următoare. Nu se poate adopta numai unul dintre cele două
criterii de interpretare, căci aceasta ar duce la ruptura unităţii
prezente în Scripturi între dumnezeiesc şi omenesc. Într-adevăr,
dacă am face abstracţie de „întruparea“ în istorie şi în civili -
zaţia vremii, alegând o cale de lectură „literală“ (adică urmând
litera textului), închipuindu-ne că acela este adevărul evident
pe care Biblia este menită să ni-l transmită, putem să ajungem
la rezultate eronate, întrucât limbajul folosit pe-atunci se supu -
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nea unor reguli diferite de cele de acum, pierzând astfel şi
intenţia autorului inspirat, adică intenţia lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, dacă am face abstracţie de ajutorul Duhu -
lui Sfânt în a pătrunde în profunzimea revelării tainei adevă -
rului lui Dumnezeu, am reduce Scripturile la nişte simple
texte literare din Orientul Apropiat antic, texte care ar putea
fi puse alături de celelalte literaturi. Evident, procesul „her -
me  neutic“ impune verificarea pe două planuri, cel transcen -
dent şi cel istoric, urmând criterii exacte, codificate atât din
punct de vedere teologic, cât şi istorico-critic. Cum cei care
aplică aceste criterii sunt oameni, deci sunt supuşi greşelii,
este firesc să existe şi devieri. Însă aici trebuie să intervină
Duhul ade vărului, care să împiedice denaturarea adevărului
substanţial al credinţei, fiind evident faptul că, de-a lungul
întregii istorii a creştinismului, interpretările cadrului, ale
corolarelor şi chiar ale formulărilor contingente ale acelor
adevăruri sunt fragile. Autorii sacri au folosit propriile con -
cepţii despre istorie, propriile mentalităţi şi culturi în des -
crie rea marilor eveni mente ale mântuirii (geneza, exodul,
înţelepciunile, minunile, viaţa şi cuvintele lui Cristos). Dar,
în acelaşi timp, Duhul lui Dumnezeu care îi „inspira“ îi făcea
să „propovăduiască drept, întocmai şi fără greşeală adevărul
pe care Dumnezeu, întru mântuirea noastră, a vrut să-l pună
în Sfintele Scripturi“ (după cum se afirmă în Conciliul Vatican
II, în Dei Verbum, nr. 11). Trebuie să remarcăm că adevărul
lui Dumnezeu are drept scop nu atât propovăduirea unei
învăţături de tip ştiinţific sau istoriografic, care poate fi con -
siderată depăşită în Biblie, ci propovăduirea a ceea ce devine
motivul „mântuirii noastre“.
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Tulburătorul caz al unei perechi creştine

Este necesar şi drept să interpretăm Scripturile, mai ales în faţa
evidentelor influenţe tribale din Vechiul Testament, ca să nu
cădem în fundamentalism, care se cuibăreşte în islamism, dar
nu ocoleşte nici anumite secte sau comunităţi creştine. Dar când
ajungem la Noul Testament, sub stăpânirea dragostei, cum să
izbutim să trecem „cu vitejie“ peste tulburătorul caz al perechii
creştine alcătuite din Anania şi Safira, care s-a făcut vinovată
numai de a fi preocupată de câştig? Totuşi, cei doi au fost atât
de nemilos nimiciţi de Dumnezeu, în urma unui fel de blestem
aruncat asupra lor de Sfântul Petru.

Să adăugăm consideraţiei generale către care ne-a condus
întrebarea precedentă o problemă „hermeneutică“ mult mai
precisă şi restrânsă, care priveşte o pereche de la începuturile
creştinătăţii. Am amintit deja despre acest caz în răspunsul
precedent asupra interpretării Bibliei. Ei bine, reacţia surprinsă
a cititorului obişnuit al Bibliei în faţa poveştii lui Anania şi
a Safirei, nimiciţi în urma mâniei apostolului Petru, a fost îm -
păr tăşită şi de unii cercetători, care au remarcat o inadvertenţă
uimitoare la prima vedere: cum se poate ca „vestea cea bună“
a creştinismului să facă primii paşi cu o pildă a morţii, contra -
zicând astfel faptele lui Cristos, care făcea morţii să învie?

Este neîndoielnic faptul că, la nivelul naraţiunii şi al recon-
s tituirii episodului cel puţin, autorul Faptelor Apostolilor,
apostolul Luca, dorea să facă aluzie la anumite întâmplări
povestite în Vechiul Testament, de exemplu răzmeriţa lui Core,
Datan şi Abiron, care avea să sfârşească înfricoşător în urma
blestemului lui Moise: „pământul li s-a crăpat acelora sub
picioare şi s-a deschis pământul şi i-a înghiţit… De vii s-au
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pogorât în iad, ei cu toate ale lor, şi i-a acoperit pământul“
(a se vedea cap. 16 din Numeri).

Dar să revenim la cei doi iudeo-creştini din Ierusalim,
Anania – nume ebraic obişnuit, purtat de cel puţin zece per -
sonaje biblice, care înseamnă „Domnul şi-a revărsat asupra
mea harul Său“ – şi Safira, un nume care trimite la safir sau
la lapislazuli. Ce nelegiuri atât de îngrozitoare au săvârşit ca
să merite o asemenea pedeapsă? Spre a înţelege gravitatea
faptelor lor, descrise în capitolul 5 al Faptelor Apostolilor
(verse tele 1-11), trebuie să aflăm cum trăiau primele comunităţi
de creştini din Ierusalim. 

Cu câteva rânduri mai sus citim: „Iar inima şi sufletul
mulţimii celor ce au crezut erau una şi nici unul nu zicea că
este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obşte. […] Şi
nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toţi câţi aveau ţarini sau
case le vindeau şi aduceau preţul celor vândute şi-l puneau
la picioarele apostolilor. Şi se împărţea fiecăruia după cum
avea cineva trebuinţă“ (4, 32-35). Este vorba despre ceea ce Luca
numeşte în greacă koinonía, „împărţirea frăţească“ a bunurilor,
împărţire care anulează noţiunea de proprietate privată. 

Perechea noastră vânduse o ţarină şi păstrase o parte din
suma dobândită, iar Anania îi dăduse ce rămăsese lui Petru,
în folosul obştii. Apostolul îşi dă seama de înşelătorie şi răspun -
de vehement: „Anania, de ce a umplut Satana inima ta, ca
să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti din preţul ţarinei?“
(5, 3). În acea clipă vine pedeapsa înfricoşătoare, care urmează
modelul anumitor judecăţi ale lui Dumnezeu descrise în
Vechiul Testament: „Anania […] a căzut şi a murit“ (5, 5).

Aceleaşi întâmplări se repetă şi cu soţia acestuia, Safira,
care neştiind de cele petrecute, vine după trei ceasuri, grăind
întocmai ca bărbatul său şi primind aceeaşi pedeapsă de la
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Petru, care o omoară pe loc. În sine, scena poate avea un sâm -
bure de adevăr istoric: se poate ca Luca să fi povestit în cheie
religioasă drama morţilor fulgerătoare, la scurtă vreme una
după cealaltă, a doi soţi creştini „bârfiţi“ pentru compor ta -
mentul lor egoist. 

Cu toate acestea, dacă ţinem cont de stilul biblic şi de mij -
loacele expresive caracteristice povestirilor din Scripturi, tre -
buie să subliniem faptul că Luca vrea să pună în valoare mai
ales semnificaţia profundă şi simbolică a întregii întâmplări.
Cel care, din dorinţa de a se înavuţi şi din egoism, încalcă legea
dărniciei, ale cărei roade sunt dobândite prin hărnicie, faţă
de semenii săi este „excomunicat“, moare în ochii obştii, iese
din cercul vital al comuniunii bisericeşti şi al îndurării dumne -
zeieşti. O idee asemănătoare va fi susţinută şi de Sfântul Pavel
atunci când îl condamnă pe unul dintre corintenii incestuoşi:
„Să daţi pe unul ca acesta Satanei, spre pieirea trupului, ca
duhul să se mântuiască în ziua Domnului Isus“ (1 Corinteni
5, 5). Aşadar, aceasta este o povestire pilduitoare despre jude -
cata răului, care nu anulează însă certitudinea perpetuă pro-
po văduită în Biblie în ceea ce priveşte convertirea–renaşterea
şi iertarea–învierea. 

Scrieri „canonice“?

Nu înţeleg de ce anumite cărţi sunt considerate apocrife. Ce
anume poate indica dacă o carte a fost sau nu inspirată de
Dumnezeu? Am auzit că apocrifele au fost excluse din Biblie
pentru că se bazează pe legende şi sunt fanteziste; în această
privinţă însă nici Facerea sau Apocalipsa nu sunt mai prejos.
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Din punct de vedere tehnic, această întrebare priveşte pro -
blema statutului „canonic“ al Sfintelor Scripturi, una dintre
preocupările Bisericii încă de la începuturile sale. Acest aspect
era legat de necesitatea de a stabili o unitate de măsură teo -
logică – de unde şi cuvântul „canon“, care, în greacă, trimite
la prăjina cu care se măsura, un fel de metru primitiv –, cu
ajutorul căreia să se poată stabili adevăratul cuvânt al lui
Dumnezeu exprimat în scris. Această verificare nu trebuia
să fie numai de natură istorico-literară, aşa cum crede inter -
locutorul nostru atunci când afirmă că unele cărţi – mai apoi
numite „apocrife“, adică „ascunse“, deci marginalizate de
comunitatea ecleziastică – au fost înlăturate deoarece se bazau
pe legende sau pentru că erau prea fanteziste. Dacă aceasta ar
fi fost unitatea de măsură, sau canonul, am putea să ne îndoim
pe drept cuvânt de alte pagini considerate „canonice“, care con -
ţin elemente mitice (deşi reelaborate), folosesc ima ginaţia în
povestiri sau parabole pentru a propovădui adevărul ce trebuie
transmis, privilegiază nuanţele stridente şi aşa mai departe.

Unitatea de măsură nu este nici „spiritualitatea“: în aşa-zi -
sele apocrife iudaice şi creştine există pagini de tensiune
mistică intensă, de înaltă moralitate şi de asceză (să ne gândim
la aşa-zisele „scrieri gnostice“). Nici caracterul istoric nu este
decisiv în sine, nu numai pentru că înseşi Evangheliile cano -
nice sunt o contopire între istorie şi credinţă, ci şi pentru că
unele Evanghelii apocrife conţin, probabil, informaţii istorice
autentice despre Isus din Nazaret (precum anumite cuvinte
ale lui Cristos păstrate în Evanghelia lui Toma). Aşadar, este
vorba despre o alegere făcută pe criterii teologice şi ecleziastice
riguroase, care presupun probleme corelate precum „inspiraţia“
dumnezeiască a Scripturilor, Tradiţia Bisericii, prezenţa Duhului
Sfânt în tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu.
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