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46 / Bultmann, Rudolf 

Bultmann, Rudolf (1884-1976). Student al lui Wilhelm *Bousset, Her-
mann *Gunkel, Wilhelm Hermann, Adolf von Harnack, Adolf 
*Jül icher și Johannes *Weiss, iar mai târziu, coleg al lui Martin Hei-
degger, la Marburg, Bultmann a predat NT la Marburg (1912-1916), 
Breslau (1916-1920) și Giessen (1920), apoi din nou la Marburg 
(1921), până la pensionarea sa, în 1951.

Puține nume din critica și teologia sec. XX îl pot egala pe cel al 
lui Bultmann și niciunul nu îl depășește. Ca unul dintre volumele 
care au inaugurat *critica formelor, Istoria tradiției sinoptice (Die 
Geschichte der synoptischen Tradition, 1921) este și acum un instru-
ment indispensabil în critica NT. Polemicile sale cu Karl *Barth, din 
perioada formării teologiei dialectice (1919-1933), au contribuit la 
conturarea principalelor teme ale teologiei continentale, vreme de 
mai bine de un sfert de veac; programul său de „*demitologizare“, 
adică de interpretare a concepției biblice despre lume și a limba-
jului ei cu ajutorul categoriilor *existențialiste (heideggeriene), a 
reprezentat controversa dominantă în teologia biblică, până în anii 
1960. 

Cea mai accesibilă introducere la teologia sa rămâne mica sa 
carte Jesus, 1926 (în engl.: Jesus Christ and Mythology); vezi și Wal-
ter Schmi t hals, An Introduction to the Theology of Rudolf Bultmann, 
SCM Press, Londra, 1967. 

Vezi apoftegmă; hermeneutică; mit; Sachexegese; Sachkritik.

c
canon. Este o *transliterare a cuvântului grecesc kanon, care înseamnă 

„riglă“ și, prin extensie, „regulă“ sau „standard“. Aplicat la textele 
sacre, canonul denotă o listă sau colecție de cărți inspirate. 

Creștinismul și iudaismul se caracterizează prin locul central și 
importanța pe care o acordă canoanelor lor pentru Sfintele Scrip-
turi, pe care le considerau inspirate de Dumnezeu. Canoanele sunt 
cunoscute, în mod curent, ca fiind „Biblia“, în ambele comunități, 
cu toate că, desigur, cele două canoane diferă parțial. Canonul 
evreiesc conține treizeci și nouă de cărți, în trei mari diviziuni: 
*Legea, *Profeții și *Scrierile (vezi Tanah). Canonul creștin include 
întotdeauna aceste treizeci și nouă de cărți (deși într-o ordine dife-
rită) și o a doua colecție de douăzeci și șapte de cărți, cunoscute 
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de regulă ca Noul Testament. Pe lângă acestea, Biserica Ortodoxă 
și cea Romano-Catolică recunosc și alte cărți ca făcând parte din 
prima colecție (vezi apocrife).

Începuturile ideii unui canon al Sfintei Scripturi se pot discerne 
chiar în Scriptură; vezi *formulele „canonice“ din Deut. 4:2; 12:32; 
Ier. 26:2; Prov. 30:6; Ecl. 3:14; 2 Petru 3:15-16; Ap. 22:6-8, 18-19. 
Cu privire la istoria canonului creștin, vezi L. M. McDonald, The 
Formation of the Christian Biblical Canon, Hendrickson, Peabody, 
Mass., 1995; despre cel evreiesc, vezi S. Leiman, The Canonization 
of Hebrew Scripture. The Talmudic and Midrashic Evidence, Ham-
den, Conn., 1976. 

Vezi critica de tip canonic; Biblia ebraică; Vechiul Testament/
Noul Testament; sui ipsius interpres.

Case, Shirley Jackson (1872-1947). Născut în New Brunswick, Canada, 
Case a studiat la Acadia University (licență în 1893; masterat în 
1896), Yale Divinity School (licență în teologie în 1904; și docto-
rat în 1906) și la Universitatea din Marburg (1910). A predat NT și 
istoria *Bisericii Primare la University of Chicago Divinity School 
(1908-1938), fiind decan al acesteia din 1933 și până la retragerea 
sa (1938), devenind ulterior decan la School of Religion, Lakeland, 
Florida. A fost editor-șef la American Journal of Theology (1912-
1920) și editor la Journal of Religion (1927-1939) și Religion in the 
Making (1940-1943). 

Ca cercetător al misticii și al milenarismului și ca susținător al 
mișcării sociale evanghelice, el este cunoscut în *critica biblică mai 
ales pentru cartea sa, Jesus. A New Biography, University of Chicago 
Press, Chicago, 1927.

catalog de vicii. Vezi Lästerkataloge.

catalog de virtuți. Vezi Lästerkataloge.

cateheză, catehetic (din gr. „instruire orală“). Instruire orală în proble-
me de credință; sau o carte ori o colecție de materiale folosite în 
acest scop. Conform*criticii formelor, nevoile catehetice au consti-
tuit influențe formative în modelarea materialului biblic; acest fapt 
este evident mai ales în Deuteronom și în redactările deuteronomi-
ce ale VT și, chiar mai clar, în tiparele structurale ale *Evangheliei 
după Matei, în NT. Materiale dintr-o cateheză euharistică pot fi 
găsite, se pare, nu doar în *pericopa Cinei de taină (Mat. 26:14-30), 
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ci și în minunile hrănirii mulțimilor (Mat. 14:15-21; 15:32-38). Vezi 
crez.

catenă. Este un termen tehnic împrumutat din latină (însemnând 
„lanț“) și conotând o serie închegată de *spuse, citate, *formule 
litur gice, istorii miraculoase etc. O catenă de citate scripturistice 
apare în unele scrieri NT, de exemplu, în Ev. 1:5-13. 

În *critica de text, ca și în tradiția romano-catolică, o catenă 
este o serie de citate extrase din scrierile Părinților Bisericii (catena 
patrum) și folosite drept *comentariu la un pasaj din Scriptură (vezi, 
de ex., Codex 747, în J. H. Greenlee, Introduction to NT Textual Cri-
ticism, Eerdmans, Grand Rapids, 1964, imaginea 6).

Catholic Biblical Association of America (CBA). Fondată în 1938, CBA 
publică Catholic Biblical Quarterly (CBQ); Old Testament Abstracts 
și CBQ Monograph Series; membri activi și membri asociați pot fi 
„cei care au calitatea de specialiști în studiile biblice“. Adresa: The 
Catholic Biblical Association of America, The Catholic University, 
Washington, DC 20064. Vezi Council on the Study of Religion; 
Society of Biblical Literature.

catolice, epistole. Vezi epistole sobornicești.

cazuistic. Vezi lege cazuistică.

căutarea lui Isus cel istoric; Leben-Jesu Forschung; viețile liberale ale lui 
Isus; noua căutare, a treia căutare. The Quest of the Historical Jesus 
(Căutarea lui Isus cel istoric) este titlul din engleză (1910) al istoriei 
critice a biografiilor vieții lui Isus, realizată de Albert *Schweitzer 
și intitulată, în germană Von [H. S.] Reimarus zu [William] Wrede 
(1906).

De la lucrarea epocală a lui Schweitzer, variatele tentative 
de a scrie o biografie istorică a lui Isus, fie din sec. XIX, fie din 
sec. XX, au fost pomenite, uneori, peiorativ, Leben-Jesu Forschung 
(„Cercetarea«Viețile lui Isus»“), care este o expresie inspirată de 
subtitlul german. Expresia este însă folosită și în sens larg, cu refe-
rire la orice fel de cercetare a lui Isus cel istoric, oricât de fragmen-
tare sau nesigure ar putea fi rezultatele scontate.

Schweitzer (1875-1965) a caracterizat lucrările scrise după 
varianta finală a lui D. F. *Strauss la Das Leben Jesu (1864) ca fiind 
„Viețile «liberale» ale lui Isus“, deoarece ele încercau să limiteze 

catenă
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explicarea acțiunilor lui Isus și evenimentele vieții Lui la cauze și 
motivații naturale, psihologice și ignorau complet cadrul profund 
eshatologic al învățăturilor și al acțiunilor lui Isus (vezi eshatologie). 
Termenul „viețile «liberale» ale lui Isus“ este deseori extins astfel 
încât să includă studii despre viața lui Isus realizate de mișcarea soci-
ală americană din anii 1930, precum și lucrarea lui Shailer Mathews, 
Jesus on Social Institutions, The Macmillan Co., New York, 1928, și 
cea lui Shirley Jackson *Case, Jesus. A New Biography, University of 
Chicago Press, Chicago, 1927.

Două presupoziții fundamentale ale căutării din sec. al XIX-lea 
au fost (a) posibilitatea recuperării obiective a trecutului cu ajutorul 
mijloacelor critice istoriografice și (b) credibilitatea *evangheliilor 
sinoptice ca surse pentru reconstruirea istorică a vieții lui Isus, cel 
puțin a lucrării Sale publice. Schweitzer însuși a acceptat în mare 
măsură aceste presupoziții pentru propria schiță a vieții lui Isus 
(Quest of the Historical Jesus, cap. 19). Construind pe lucrarea lui 
Johannes *Weiss, Der Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Vandenho-
eck & Ruprecht, Göttingen, 1892 (în engl.: Jesus’ Proclamation of 
the Kingdom of God) și pe ideea de *secret mesianic, a lui William 
*Wrede (din Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, Vanden hoeck & 
Rup  recht, Göttingen, 1901; în engl.: The Messianic Secret), Schwei-
tzer a demonstrat, pentru cea mai mare parte a mediului savant, 
că perspectiva eshatologică a lui Isus I-a determinat acțiunile și 
învățăturile. Situat astfel corect în lumea gândirii sec. I, Isus apare 
„ca Un necunoscut“ pentru sec. XX (p. 403). 

Acest portret al lui Isus ca predicator eshatologic a înlocuit ima-
ginea pe care o avea liberalismul sec. al XIX-lea și de la începutul 
sec. XX despre Isus ca model moral și religios, dacă nu imediat, cel 
puțin până în momentul apariției *criticii formelor în Germania 
(anii 1920–) și în teritoriile de limbă engleză (anii 1930–). Dar este 
una dintre ironiile din istoria *criticii biblice faptul că propria ima-
gine a lui Schweitzer despre Isus, ca fanatic religios, care a murit 
deziluzionat pe cruce, a devenit pur și simplu o mărturie în plus 
pentru presupozițiile discutabile pe care se bazau toate „viețile“ de 
acest fel (vezi mai sus) și pentru caracterul dubios al oricărei căutări 
construite pe baze asemănătoare. 

În Germania, căutarea originală s-a încheiat cu lucrarea lui 
Schweitzer și n-a mai fost inițiată din nou timp de cincizeci de ani, 
iar atunci, pe baze diferite. Cei doi factori majori care au contribuit 
la încheierea primei căutări au fost (a) scepticismul cu privire la 

catenă
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132 / Erasmus, Desiderius, din Rotterdam 

Erasmus, Desiderius, din Rotterdam (1466/1469-1536). Numit „cel mai 
renumit cărturar al vremii lui“ (ODCC), Erasmus s-a făcut remarcat 
în *critica biblică prin ediția sa de pionierat a NT grec (1516), care a 
devenit, mai târziu, baza pentru *Textus Receptus. 

Faima lui de cărturar umanist se sprijină cu precădere pe atacu-
rile sale împotriva problemelor din sânul Bisericii și a statului vremii 
sale (Elogiul nebuniei, 1509; Convorbiri familiare, 1518). Convinge-
rile sale umaniste, în special aversiunea lui față de violență, l-au con-
dus spre respingerea Reformei luterane și, probabil, la faptul că n-a 
înțeles-o niciodată complet. De asemenea, l-au făcut să fie repudiat 
de către Biserica Romano-Catolică și de către Martin Luther, dar și 
să refuze, de dragul libertății personale și intelectuale, patronajul 
oferit de principi de seamă ai vremii (Henric al VIII-lea, Francisc 
I, Arhiducele Ferdinand al Vienei). Libertate pe care a găsit-o la 
Basel, unde și-a petrecut ultimii cincisprezece ani din viață, angajat 
activ în disputa cu Luther, publicând texte ale Părinților Bisericii și 
scriind tratate religioase. 

Vezi Cornelius Augustijn, Erasmus. His Life, Works, and Influ-
ence, Toronto University Press, Toronto, 1991. 

Vezi critica de text.

eshatologie (din gr. eschaton, „cel mai îndepărtat, ultim sau final“). 
Termenul eshatologie a fost inventat în sec. XIX, ca nume pentru 
acea parte a teologiei dogmatice care trata „doctrina lucrurilor din 
urmă“, și anume judecata, raiul, iadul și toate problemele aferente 
(natura învierii, a statutului intermediar al celor morți, a venirii 
finale a lui Isus etc.). Ca termen din *critica biblică contemporană, 
eshatologia se referă, în general, la intervenția viitoare a lui Dumne-
zeu, pentru a pune capăt cursului actual al evenimentelor. Această 
definiție poate fi supusă amendamentului, în funcție de partea lite-
raturii biblice aflată în discuție și de poziția interpretativă adoptată.

În critica VT, eshatologia este aplicată adesea destul de larg, 
pentru a se referi la orientarea lui Israel spre viitor, ca arenă în care 
Dumnezeu va acționa în mod decisiv, în conformitate cu dumne-
zeirea, cu promisiunile și poruncile Lui. Eshatologia VT, având 
acest sens, este hrănită de numeroase filoane de tradiție biblică: 
promisiunile lui Dumnezeu adresate înaintașilor (Gen. 49:8-12; 
Deut. 33:13-17; cf. Num. 23:21 etc.); profetica „Zi a Domnului“ 
(Am. 5:18; Is. 2:12); tradiții cultice din jurul întronării lui Dumnezeu 
și a domniei Sale; tradiții legate de David și Sion (2 Sam. 7; Ps. 132); 



 eshatologie  / 133

avertismente cu privire la judecata divină și la supraviețuirea unei 
rămășițe mici (Is. 8:8; 37:31; Țef. 3:12; Ier. 31:7; Ezec. 20:33-44); și 
speranțe într-un viitor mai bun (în special Is. 40–66). Multe dintre 
aceste teme se reunesc în noțiunea regalității și a domniei divine a 
lui YHWH, în speranța că YHWH va veni și Își va instaura domnia în 
Israel și printre națiuni și va inaugura o epocă de pace și bunăstare.

Unii cercetători fac distincție între eshatologia profetică și cea 
*apocaliptică, pentru a diferenția (a) așteptările cu privire la viitor, 
care se găsesc în avertismentele/promisiunile profetice din VT, și 
(b) așteptările legate de o iminentă criză, caracteristice literaturii 
apocaliptice. Literatura apocaliptică a înflorit în *perioadele celui 
de-al doilea templu și a NT (200 î.H.-200 d.H.); exemplele ei 
biblice majore sunt Daniel 7–12 și Apocalipsa. 

Cu toate că eshatologia profetică și cea apocaliptică se află 
într-o relație de continuitate, din multe puncte de vedere, accentele 
lor caracteristice diferă. *Profeții au abordat probleme de statut, 
relații, prosperitate etc., în cadrul lumii prezente, unde Dumnezeu 
lucrează, conducând lucrurile spre împlinire sau desăvârșire. În con-
trast, apocalipticii au avertizat cu privire la intervenția de dincolo 
a lui Dumnezeu, în separare radicală de istorie, pentru a distruge și 
a re-crea lumea. Eshatologia profetică proclamă acțiunea lui Dum-
nezeu în arena lumii prezente; eshatologia apocaliptică proclamă 
planurile lui Dumnezeu de a întrerupe și de a sfârși istoria, deoarece 
ea se îndreaptă într-o direcție contrară voii Sale.

În critica NT, definiția și rolul eshatologiei în învățătura și 
așteptarea lui Isus au fost de importanță cardinală, începând cu 
lucrarea lui Johannes *Weiss, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes 
(1892; în engl.: Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God) și a lui 
Albert *Schweitzer, Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung (1906; în engl.: The Quest of the Historical 
Jesus). Schweitzer a interpretat eshatologia lui Isus ca fiind discon-
tinuă în mod radical cu prezentul: într-un act din viitorul apropiat, 
Dumnezeu va pune capăt erei rele din prezent și o va înlocui cu 
propria Sa guvernare divină. Opinia lui Schweitzer că Isus putea fi 
înțeles doar dintr-un punct de vedere „consecvent eshatologic“ a 
fost contrazisă de conceptul lui C. H. *Dodd, al „eshatologiei rea-
lizate“ (The Parables of the Kingdom, 1935), potrivit căruia guver-
narea lui Dumnezeu este văzută ca fiind prezentă în mod eficace în 
Isus Însuși. Eternul este prezent în „azi“. O sinteză a acestor poziții, 
pe care unii ar putea-o numi „eshatologie proleptică“, înțelege 
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m
„M“. Este simbolul creat de B. H. *Streeter (1924), pentru a desemna 

materialul caracteristic doar *Evangheliei după Matei, inclusiv 
*parabolele despre lucrătorii viei (Mat. 20:1-16), comoara ascunsă și 
mărgăritarul de mare preț (Mat. 13:44-46), dar nu și *narațiunile copi-
lăriei (cap. Mat. 1–2). După Streeter, a fost compus la Ierusalim, în jurul 
lui 60 d.H., din tradiții păstrate de creștinii evrei asociați cu Iacov, 
fratele lui Isus. 

Vezi ipoteza celor patru documente; „L“; problema sinoptică.

macarism. Este o *transliterare a cuvântului grecesc care înseamnă 
„fericiri“ (cf. Rom. 4:6, 9; Gal. 4:15). Uneori, este folosit în studiile 
de critica formelor, ca termen tehnic pentru a denumi spusele de 
acest tip. Vezi binecuvântări.

Magnificat. Este numele tradițional al cântării Mariei, consemnată în 
Luca 1:46-55, după cuvântul de început al textului din latină: Mag-
nificat anima mea Dominum („Sufletul meu mărește pe Domnul“). 
Numită și „Cântarea Mariei“. Limba *imnului urmează VT grec și, 
de aceea, oferă unul dintre cele mai bune exemple de „*septuagin-
tism“ din NT. 

Vezi Benedictus; Nunc Dimittis.

Manualul de disciplină. Este numele unuia dintre cele mai importante 
documente pe care le cunoaștem drept *Sulurile de la Marea 
Moartă; conține regulile după care trăia comunitatea eseniană 
din *Khirbet Qumran și un tratat despre credințele teologice ale 
comunității. Vezi James H. Charlesworth et al. (ed.), The Dead Sea 
Scrolls. Rules of Community, American Interfaith Institute, Phila-
delphia, 1996.

manuscrise în latina veche (numite și Itala; sigla: it). Numele pe care îl 
poartă aproximativ 30 de manuscrise care sunt mai vechi sau sunt 
independente față de *Vulgata latină (sigla: vg), a cărei *Vorlage a 
terminat-o *Ieronim în 405 d.H. Textele din latina veche sunt diver-
gente în foarte mare măsură și niciun manuscris nu conține întregul 
NT. Cel mai vechi, *Codex Vercellensis (sigla: a), datează din sec. la 
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IV-lea. Siglele pentru manuscrisele din latina veche sunt litere mici: 
a, b, c etc.

manuscrise pe papirus. Manuscrisele pe papirus ale NT sunt textele 
sale martor cele mai timpurii care ne-au rămas și de aceea sunt 
de mare importanță pentru istoria timpurie și pentru restaurarea 
textului original. Fiind descoperite mai ales în sec. XX, în Egipt, ele 
sunt acum în număr de 81, fiecare având sigla P plus o identificare 
numerică. 

Cel mai vechi fragment (P52), descoperit într-o pânză gipsată (a 
unei mumii), conține o mică porțiune din Ioan 18 și este datat c. 125. 
Multe manuscrise pe papirus provin de la c. 200: P32 (fragment din 
Tit), P64, 67 (fragment din Mat. 3; 5; și 26), P46 (secțiuni din Rom. 5 
ș.u.; Ev, 1 și 2 Cor., Efes., Gal., Fil., Col. și 1 Tes. – toate cu lacune) și 
P66 (c. 2/3 din Ioan). P75, tot de la c. 200, aflat acum în Biblioteca 
Bodmer (Geneva), conține cea mai mare parte din Luca și mai mult 
de jumătate din Ioan. P45, P46 și P47 constituie așa-numitele Papi-
rusuri Chester Beatty, cumpărate de Beatty în Egipt, în anii 1930. 
Împreună, ele conțin fragmente din toate cărțile NT. 

Descoperite mai recent sunt papirusurile Martin Bodmer (P66, 
P72, P74, P75 – de mai sus), care au fost publicate începând din 1954. 
Există, de asemenea, multe manuscrise pe papirus ale VT și ale 
multor lucrări „literare“ din Antichitate (dintre care Homer este 
atestat cel mai frecvent). 

Vezi minuscul; critica de text; uncial.

Manuscrisele de la Marea Moartă. Vezi Sulurile de la Marea Moartă.

Marcion (c. 85-160 d.H.). Deși apreciat de către Adolf von Harnack ca 
fiind „primul protestant“, pentru interpretarea sa radicală făcută 
distincției pauline dintre *lege și *evanghelie, Marcion a fost cel mai 
formidabil eretic al sec. al II-lea și părintele spiritual al unui pericol 
peren pentru teologia creștină. Marcion L-a respins pe Dumnezeul 
VT, ca fiind un demiurg răzbunător, și a susținut că Isus este ma-
nifestarea neîntrupată a Dumnezeului adevărat, transcendent și 
deocamdată necunoscut.

Respingerea de către Marcion a VT și formarea propriului 
*canon al Scripturii, realizat dintr-o Evanghelie după Luca prescur-
tată (numită Evanghelia lui Marcion) și zece *epistole pauline edi-
tate de el (numite Apostolicon) au contribuit atât la excomunicarea 
sa din Biserica Romei, în 144 d.H., cât și la formarea unui canon în 
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povestire miraculoasă. Vezi aretalogie.

predanie. Vezi paradosis.

Predica de pe munte. Este numele dat lui Mat. 5–7, din NT, probabil 
mai întâi de către Augustin (sec. IV-V), dar nefolosit pe scară largă, 
până în timpurile moderne. Un număr de versete paralele se găsesc 
în Luca 6:17-49 și li se dă adesea numele de „Predica din câmpie“. 
Vezi lucrările:

Hans Dieter Betz, The Sermon on the Mount, Hermeneia Com-
mentary Series, Fortress Press, Minneapolis, 1995.

Dale C. Allison, The Sermon on the Mount. Inspiring the Moral 
Imagination, Crossroad, New York, 1999.

prepaulin. Termenul se autodefinește, probabil, cu excepția faptului că 
este frecvent înțeles greșit de cel începător în studiul criticii NT, 
deoarece, în uzul normal, se referă la doctrine, *formule, idei etc. 
care existau deja în Biserică, înainte de folosirea lor de către Pavel, 
dar nu erau anterioare lui Pavel însuși sau convertirii sale. 

Vezi deuteropaulin; critica tradiției.

probatio. Vezi analiză retorică.

problema sinoptică. Derivă din observarea faptului că primele trei cărți 
ale NT (Matei, Marcu și Luca) conțin o coincidență verbală într-un 
grad uimitor de mare și, mai mult, că ordinea materialului din fie-
care este în mare măsură aceeași. Acesta este motivul pentru care 
cele trei cărți sunt numite „*evangheliile sinoptice“ sau, simplu, 
„sinopticele“ (însemnând „cu [aceeași] privire“). 

Problema sinoptică, așadar, este aceea de a explica cum e 
posibilă această asemănare. Care este relația literară dintre aceste 
evanghelii? Cine de la cine a copiat? Luca susține în mod explicit că 
alții l-au precedat (Luca 1:14). La cine se referă el? Explicațiile primilor 
Părinți Bisericii (Papias, Clement Alexandrinul, Augustin) cu pri-
vire la relația dintre evanghelii nu concordă.

Problema se vede cel mai bine cu ajutorul unei *sinopse în 
greacă sau engleză, care așază textele evangheliilor în linii paralele. 
În absența unei sinopse, comparați următoarele pasaje în orice tra-
ducere standard: Mat. 26:20-29 și Marcu 14:17-25; Mat. 26:36-46 
și Marcu 14:32-42; Marcu 5:1-20 și Luca 8:26-39; Marcu 9:37-40 și 
Luca 9:48-50; Luca 3:7-9 și Matei 3:7-10; Luca 4:1-13 și Matei 4:1-11; 
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sau Mat 12:1-8 și Marcu 2:23-28 și Luca 6:1-5.
Teoretic, există treisprezece soluții diferite pentru problema 

dependenței literare. (Vezi William R. Farmer, The Synoptic Pro-
blem, Macmillan Co., New York, 1964, cap. 6.) Multe dintre ele 
sunt desființate de datele literare înseși. Dar variațiunile după 
alternativele viabile, inclusiv postularea unor surse primare (vezi 
Urevangelium; logion; Q; „M“; „L“) a unor documente intermediare 
(vezi Urmarkus; Proto-Luca) sau a unor recensiuni divergente ale 
evangheliilor existente, extind numărul alternativelor aproape la 
nesfârșit.

Cu toate acestea, soluțiile larg acceptate au fost puține la număr: 
1. ipoteza augustiniană (c. 400) acceptă ordinea canonică 

(Matei, Marcu, Luca, Ioan), susținând că fiecare evanghelie 
depinde de predecesoarea ei; 

2. *ipoteza Griesbach (1783) nu ia în considerare Ioan și face 
din Marcu o prescurtare a lui Matei și Luca; 

3. *ipoteza celor două surse (enunțată inițial de H. J. Holtz-
mann, 1863) sugerează o culegere primară de *spuse ale 
lui Isus (numită ulterior „Quelle“ sau „Q“) și o formă mai 
timpurie a lui Marcu (*Urmarkus), amândouă fiind folosite 
de Matei și de Luca, independent unul de altul; 

4. *ipoteza celor patru surse, propusă de B. H. *Streeter, în 
1924, care nu este decât o modificare a teoriei celor două 
surse.

W. R. Farmer (op. cit.) și alții au venit în ajutorul ipotezei 
Griesbach cu un oarecare succes. Majoritatea cercetătorilor acceptă 
totuși o anumită variantă a ipotezei celor două surse, pe care se 
bazează aproape toată critica modernă a Evangheliilor, în special 
*critica redactării. 

Vezi David Laird Dungan, A History of the Synoptic Problem. 
The Canon, the Text, the Composition, and the Interpretation of the 
Gospels, Anchor Bible Reference Library, Doubleday, New York, 
1999.

profeție (gr. propheteia). Este o rostire, la origine orală sau scrisă, a unui 
profet (gr. prophetes, lit. „cineva care vorbește pentru altul“). 

În tradiția biblică, profetul (ebr. nabi’) era cineva care proclama 
voia sau planul lui Dumnezeu – fie unui individ (cum ar fi un rege; 
vezi 2 Sam. 12; 1 Regi 21:17-24), fie poporului, chiar dacă el profețea 
mincinos (1 Regi 22:13-36; în special v. 1 Regi 22:23) sau era în serviciul unor 
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dumnezei falși (ca Baal; vezi 1 Regi 18:22). 
Deoarece adesea interpretarea de către profet a voinței divine 

ținea de viitor, a urmat în mod natural identificarea profeției cu 
prezicerea evenimentelor viitoare (1 Sam. 9:9 spune că „acela care 
se numește azi proroc, se numea odinioară văzător“ [ebr. rō eʾh]). 
Totuși, acest aspect al profeției este considerat, adesea, o caracte-
ristică secundară și mai târzie. În orice caz, profeția VT vedea de 
regulă viitorul nu ca fiind predeterminat prin preorânduire divină, 
ci ca o consecință dreaptă a acțiunilor trecute și prezente ale indivi-
dului sau ale lui Israel ca întreg.

Originile profeției, relația ei cu divinația și vrăjitoria, rolul ei în 
cult și rolul extazului în inspirația profetică sunt incerte, datorită 
evidențelor fragmentare și ambigue din Scriptura însăși. 1 Samuel 
10:6 identifică profeția cu extazul și cu nebunia, care au făcut ca 
cel posedat de duh să se schimbe „într-alt om“. Rostirile extatice, 
prin însăși natura lor, pot fi cu greu păstrate în scris. Profeția VT 
în sensul clasic (vezi în continuare) este, prin contrast, vorbire 
inteligibilă, cu formă poetică și, astfel, susceptibilă să fie repetată, 
reinterpretată și reaplicată. Profeția ca discurs rațional explică și 
apariția școlilor de *profeți, cu relația maestru-discipol, care, la rân-
dul ei, explică colectarea, redactarea și păstrarea marilor *oracole și 
tradiții profetice. 

Perioada profeției israelite pare să fi durat între sec. XI și II î.H. 
Perioada clasică a profeției a avut loc între sec. VIII și VI î.H. și este 
reprezentată în mod predominant de cărțile din VT ale lui Amos, 
Mica, Osea, Isaia, Ieremia și Ezechiel. Cartea Daniel (c. 165 î.H.), 
deși încadrată la Profeții Mici, marchează ascensiunea unei noi 
concepții despre lume și a unei maniere literare diferite de cea a 
profeției clasice, cunoscută ca *apocaliptică.

În *critica formelor VT, profeția constituie o categorie lite-
rară separată, distinctă de *narațiune, *lege, *psalmi și *literatura 
sapiențială. Totuși profeția nu este o categorie strict formală, din 
moment ce mijlocul prin care un profet primea o revelație divină 
(vise, viziuni, stări de extaz sau experiență mistică) nu a determinat 
în mod necesar forma prin care trebuia comunicată profeția însăși. 
Profeția putea lua forma numelor simbolice (ex.: Is. 7:3), a unui joc 
de cuvinte (observabil doar în ebraică; ex.: Am. 8:1-3; Ier. 1:11-12 
etc.), a unui cântec (Is. 5:1-7; 23:16), a unui act simbolic (Os. 1; 3; 
Is. 20:1-6; Ier. 32:6 ș.u.), a unei elegii funebre (Is. 14:4a-21; Am. 5:1-
2; Ezec. 19 etc.), a unei *alegorii (Ezec. 16; 20; 23), a unei expuneri, 
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Pentru explicații detaliate ale acestor „structuri“, vezi Jean 
Calloud, Analyse structurale du récit (Profac, Lyon, 1973) și Daniel 
și Aline Patte, Structural Exegesis. From Theory to Practice (Fortress 
Press, Philadelphia, 1978).

O aplicare foarte simplificată, dar utilă, a teoriilor structuraliste 
în contextul instruirii religioase este articolul lui André Fossion, 
„Structural Reading of Scripture in Catechesis“, în Lumen Vitae, 
nr. 33/1978, p. 446-470. Vezi și în Johnson, Structuralism (citat mai 
sus): „Appendix. Structural Readings: How to Do Them“, p. 183-
208. Vezi semiotică.

structură de adâncime. Vezi structură.

structură de suprafață. Vezi structură.

subpaulin. Vezi deuteropaulin.

sui ipsius interpres (lat. „propriul său interpret“). Este o regulă cardi-
nală în interpretarea Scripturii în tradiția Reformei, care susține că 
Sfânta Scriptură este propriul său interpret (sacra scripturasui ipsius 
interpres). Regula este, de obicei, legată de insistența lui Luther 
asupra faptului că Scriptura nu trebuie interpretată în funcție de 
concilii sau Părinți ai Bisericii, în detrimentul adevărului mântuitor 
pe care ni-l oferă în mod clar *Biblia. 

În tradiția protestantă mai târzie, teologii au susținut că, deși 
întreaga Biblie este adevărată, adevărul ei nu este la fel de clar peste 
tot. Potrivit regulii sui ipsius interpres, pasajele mai clare ale Bibliei 
trebuie folosite pentru a înțelege pasajele mai incerte sau mai 
obscure. Astfel, Scriptura oferă atât textul, cât și *comentariul; este 
un întreg împletit și care se explică pe sine. Riposta romano-cato-
lică la această regulă a fost mult timp aceea că, în practică, regula 
subordonează Biblia fanteziei oricui și generează anarhie spirituală. 

Vezi hermeneutică; intertextualitate.

Sulurile de la Marea Moartă (SMM). Numele dat unor suluri, în majo-
ritatea lor din pergament și *papirus, scrise în ebraică și greacă, 
descoperite în unsprezece peșteri, de-a lungul coastei de nord-vest 
a Mării Moarte, între anii 1947 și 1956, datând, în general, de la 
c. 200 î.H., până în 60 d.H., și atribuite unei comunități eseniene 
situate la aproximativ 13 km de Ierihon, la situl arheologic cunoscut 
ca *Khirbet Qumran. Comunitatea pare să fi ocupat localitatea de 
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la c. 150 î.H., până la distrugerea ei de armatele romane, sub Vespa-
sian, în 68 d.H., în timpul Primei Revolte Iudaice. 

Manuscrisele descoperite, în întregime sau parțial, sunt în 
număr de peste 870, dintre care 220 au corespondente în BE (cu 
Deuteronomul, Isaia și *Psalmii, în cel mai mare număr), iar 650 
sunt nebiblice sau sectare (M. Abegg). Dintre manuscrisele sectare, 
numai șapte scrieri diferite alcătuiesc o treime din numărul total de 
manuscrise. Termenul SMM este folosit, în sens mai larg, și pentru 
texte descoperite, în aceiași ani sau în anii următori, la Masada, 
Nahal Hever, Wadi Murraba’ât, Nahel Se’elim, Khirbet Mird și 
Nahal Mishmar și, uneori, include texte din gheniza din Cairo. 

Aceste manuscrise, aflate în întregime la dispoziția cercetă-
to rilor doar din 1991, sunt de o valoare inestimabilă pentru în țe-
legerea iudaismului sectar și a creștinismului din sec. I, ca și pentru 
înțelegerea temeinică a istoriei transmiterii textului *Bibliei ebraice, 
inclusiv *Apocrifele și *pseudoepigrafele, din sec. III î.H. până în 
sec. II d.H. (perioadă căreia îi aparțin descoperirile Bar Kohba de la 
Wadi Murabba’ât și Nahal Hever). Acum, cercetătorii au manuscri-
se ale Bibliei ebraice mai vechi cu 1000 de ani decât orice manuscris 
ebraic existent înainte de descoperirea SMM. Mai mult, textele 
pseudoepigrafelor au retrezit interesul pentru istoria și forma re-
ligiei și a culturii iudaice din perioada imediat anterioară apariției 
iudaismului rabinic și a *Bisericii Primare.

Pe lângă cărțile din BE (cu excepția cărții Estera) și porțiuni din 
apocrife și pseudoepigrafe, principalele suluri descoperite (enu-
merate aici cu sigla lor prezentă, urmată de abrevieri mai vechi) au 
fost următoarele:

*Manualul de disciplină (1QS = DSD), Rânduiala comunității 
(1QSa), Manualul binecuvântărilor (1QSb) (constituind 
îm preună un sul); 

Războiul fiilor luminii împotriva fiilor întunericului (1QM = 
DSW); 

Comentarii (peșarim) la porțiuni din Habacuc (1QpH = DSH), 
Naum (4QpNah), Mica (1QpMi), la porțiuni mici din Isaia 
(4QpIsaa-d), Psalmul 37 (4QpPs37), Osea (4QpHos) și 
Țefania (4QpZeph); 

Viziunea Noului Ierusalim (numit și Sulul Templului, deoarece 
descrie Templul ideal; 11QT = 5QJN); 

Documentul de la Damasc (înrudit îndeaproape cu 1QS, a fost 
cunoscut înainte din fragmente găsite într-o singogă din 
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traducere-fiică. Se referă adesea la o traducere a LXX într-o altă limbă, 
ca latină, etiopiană, coptă sau siriacă; așadar, o traducere a unei 
traduceri, dar termenul poate fi folosit cu referire la orice astfel de 
traducere. Vezi versiune.

transliterare. Este actul sau procesul prin care cuvintele, literele sau 
caracterele unei limbi sunt scrise cu literele sau caracterele alteia 
sau rezultatul acestui act.

Limbile biblice și limbile din mediul Bibliei sunt transliterate 
adesea cu litere romanice. Din păcate, nu există un singur sistem 
uzitat pentru transliterarea limbii ebraice, deși se tinde spre o 
uniformitate mai mare, după apariția manualului de stil al *Society 
of Biblical Literature (SBL, 1999) (vezi p. 365-368). De regulă, 
asemenea sisteme ca cele aflate acum în uz încearcă să translitereze 
ebraica în așa fel încât atât literele (în principal consoane), cât și 
vocalele să fie reprezentate perfect sau aproape perfect. Aceste 
sisteme necesită adaptarea semnelor diacritice la alfabetul roman.

Mai jos sunt prezentate trei sisteme de interes curent și istoric.

Consoane 
ebraice

Nume
(SBL, 1999) RGG3 JBL

1971
Stil 

academic
(SBL, 1999)

    

א ’ālep ’ ’ ʾ
ב bet b b b
ּב (b)*
ג gîmel g g g
ּג (g̱ )
ד dālet d d d
ּד d
ה hê h h h
ו wāw w w w
ז zayin z z z
ח hêt ḥ ḥ ḥ
ט ṭêt ṭ ṭ ṭ
י yôd y j y
ך כ kāp k k k
ּכ k
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Consoane 
ebraice

Nume
(SBL, 1999) RGG3 JBL

1971
Stil 

academic
(SBL, 1999)

    

ל lāmed l l l
ם מ mêm m m m
ן נ nûn n n n
ס sāmek s s s
ע ‘ayin ‘ ‘ ʿ
ף פ pê p p p
ּפ p
ץ צ ṣādê ṣ ṣ ṣ
ק qôp ḳ q q
ר rêš r r r
ׂש śîn ś ś ś
ׁש šîn š š š
ת tāw t t t
ּת t

* Forma aspirată a lui b, g, d, k, p și t nu este indi-
cată, de regulă; când este absolut necesar, se 
folosește litera sub liniată (aici, între paranteze).

Vocale 
ebraice

Nume
(SBL, 1999) RGG3 JBL

1971
Stil 

academic
(SBL, 1999)

     

ָ  qāmeṣ ḥāṭûp/qāmeṣ å sau a o sau ā o
ַ pataḥ ă a a
ֶ sěgōl ae ẹ e
ֵ sērē e ē ē
ְ ḥîreq lung/scurt i ī** sau i ī sau i
ֹ ḥōlem o ō ō
ֻ qibbûs lung/scurt u ū** sau u ū sau u

ָי(ו) suf. pers. a III-a, 
masc., sg.

â (w) ā (y) w  āyw 

י ֶ sěgōl yōd âe ȩ(y) ê (י ֶ = êy)
י ֵ sērē yōd ê ê ê (י ֵ = êy)
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Vocale 
ebraice

Nume
(SBL, 1999) RGG3 JBL

1971
Stil 

academic
(SBL, 1999)

     

ִ י hîreq yod î î î (י ִ   =  îy)
ֹו ḥōlem plin ô ô ô
ּו šûrek û û û
ֳ ḥātēp qāmeṣ ă ˚ ŏ
ֲ ḥātēp pataḥ a a ă
ֱ ḥātēp sěqōl ae e ě
ַ ְ šěwắ  vocalic e e ě
ַ ְ pataḥ furtivum a a a
ה ָ qāmeṣ hê final ā āh â
ה ֶ āe eh
ה ֵ ē ȩh
ה ֹ ō ōh

** vocală lungă scrisă greșit.

RGG3 Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl.; Heraus. Kurt 
Galling, ( J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen, 1957-1965), I, 
p. xxx.

JBL Journal of Biblical Literature, nr. 90/decembrie 1971, p. 513.
SBL The SBL Handbook of Style. For Ancient Near Eastern, Biblical, 

and Early Christian Studies, Patrick H. Alexander et al. (ed.), 
Hendrickson Publishers, Peabody, Mass., 1999, p. 26, 29.

Greaca este transliterată în mod curent după cum urmează:

Α α a Ξ ξ x
Β β b Ο ο o
Γ γ g* Π π p
Δ δ d Ρ ρ r
Ε ε e Σ (σ)ς s
Ζ ζ z Τ τ t
Η η ē Υ υ y sau u***
Θ θ th Φ φ ph
Ι ι** i Χ χ ch
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Ordine și tratate din Mișna și literatura înrudită

Ortografierea 
uzuală (după 
Enciclopedia 
iudaismului)

Abreviere  
(SBL)

Nume  
(transliterarea 

academică 
SBL)

Avoda zara ꜤAbod. Zar. ꜤAboda Zarah
Avot ࣿAbot ࣿAbot
Arahin ꜤArak. ꜤArakin
Bava batra B. Bat. Baba Batra
Baba meția B. MeṣiꜤa Baba MeṣiꜤa
Baba kama B. Qam. Baba Qamma
Behorot Bek. Bekorot
Berahot Ber. Berakot
Beța Beṣah Beṣah (= Yom Ṭob)
Bikurim Bik. Bikkurim
Demai Demai Demai
Eruvin ꜤErub ꜤErubin
Eduiot ꜤEd. ꜤEduyyot
Ghitin Giṭ. Giṭṭin
Haghiga Ḥag. Ḥagigah
Hala Ḥal. Ḥallah
Horaiot Hor. Horayot
Hulin Ḥul. Ḥullin
Kelim Kelim Kelim
Keritot Ker. Kerithot
Ketubot Ketub. Ketubbot
Kilaim Kil. Kil’ayim
Maaserot MaꜤaś. MaꜤaśerot
Maaser șeni MaꜤaś. Š. MaꜤaśer Šeni
Makot Mak. Makkot
Mahșirin Makš. Makširin
Meghila Meg. Megillah
Meila MeꜤîmplinire MeꜤilah
Menahot Menaḥ. Menaḥot
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Midot Mid. Middot
Mikvaot Miqw. Miqwa ࣿot
Moed Mo ࣿed Mo ࣿed
Moed katan Mo ࣿed Qaṭ. Mo ࣿed Qaṭan
Nașim Naš. Našim
Nazir Naz. Nazir
Nedarim Ned. Nedarim
Negaim Neg. NegaꜤim
Nezikin Nez. Neziqin
Nida Nid. Niddah
Oholot ࣿOhal. ࣿOhalot
Orla ꜤOr. ꜤOrlah
Para Parah Parah
Pea Pe ࣿ ah Pe ࣿ ah
Peșahim Pesaḥ. Pesaḥim
Kinim Qinnim Qinnim
Kidușin Qidd. Qiddušim
Kodașim Qod. Qodašim
Roș Hașana Roš. Haš. Roš. Haššanah
Sanhedrin Sanh. Sanhedrin
Seder Seder Seder
Sota Soṭah Soṭah
Suca Sukkah Sukkha
Șabat Šabb. Šabbat
Șeviit Šeb. ŠebiꜤit
Șevuot Šebu. ŠebuꜤot
Șekalim Šeqal. Šeqalim
Taanit TaꜤan. TaꜤanit
Tamid Tamid Tamid
Temura Tem. Temurah
Terumot Ter. Terumot
Tohorot Ṭehar. Ṭeharot
Tevul iom Ṭ. Yom. Ṭebul Yom
Ukțin ꜤUq. ꜤUqṣin


