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Nota editurii la ediþia în limba românã

Dicþionarul Noului Testament este produsul unui grup de 94 de teologi evanghe-
lici care au elaborat articole de înaltã þinutã academicã pe teme de interes pentru
studiul Noului Testament. Cititorul va fi avizat asupra formulãrii unor teorii ºti-
inþifice în diverse domenii ºi va gãsi argumente în favoarea interpretãrii evanghe-
lice.

Articolele se încadreazã în câteva categorii principale: (1) studii introductive
asupra cãrþilor canonice, a celor deuterocanonice ºi a pseudoepigrafelor, (2)
specii literare nou-testamentare sau intertestamentare (e.g., apocalipse, epistole,
evanghelii, scrieri rabinice, parabole), (3) concepte teologice primare (e.g.,
Convertirea ºi chemarea lui Pavel; Cristos; Dreptate; Duhul Sfânt; Dumnezeu;
Înviere; Judecatã; Mântuire), (4) concepte teologice derivate (e.g., Cristologie;
Escatologie; Eticã), (5) elemente desprinse din contextul cultural (e.g., Adversari;
Bogãþie ºi sãrãcie; Filosofie; Gnosticism; Iudaism ºi NT; Adopþie; Legãmânt;
Manuscrisele de la Marea Moartã; Religii greco-romane; Roma; Retoricã;
Sinagogã), (6) personaje ºi titluri vechi-testamentare valorificate din punct de
vedere teologic ºi tipologic de autorii Noului Testament (e.g., Adam; Avraam;
Fiul Omului; Fiul lui Dumnezeu; Robul lui Iahve), (7) practici ale bisericii nou-tes-
tamentare (e.g., Botez; Masã de comuniune; Închinare), (8) teme de interferenþã
cu Vechiul Testament (Creaþie, Noua Creaþie; Israel; Împãrãþia lui Dumnezeu;
Legãmânt, Noul Legãmânt; Miracole), (9) evenimente specifice vieþii ºi lucrãrii
lui Cristos (Curãþarea Templului; Discipoli; Moartea lui Cristos; Naºterea lui Isus;
Procesul lui Isus) ºi (10) probleme specifice teologiei Noului Testament (Bisericã;
Carne; Evanghelii, veridicitatea istoricã a ~lor; În Cristos; Trupul lui Cristos).

Literatura primarã consultatã include pe lângã cãrþile biblice (canonice sau
necanonice), literaturile: rabinicã, patristicã, clasicã ºi elenisticã, relevante dezba-
terilor. Literatura secundarã, creditatã ca sursã de informare a autorilor acestor
articole, aduce pânã în contemporaneitate dezbateri care au însângerat penelul
vreme de secole. Dezbaterea este elevatã, argumentul dorindu-se a nu fi umbrit
de apartenenþa denominaþionalã a susþinãtorului sau de alte prejudecãþi cu
caracter ºtiinþific mai mult sau mai puþin. În plus, folosirea terminologiei ºi a
termenilor în limbile originale asigurã acestei lucrãri o înaltã þinutã academicã.

Prin natura articolelor selectate ºi prin instrumentele folosite – trimiteri, index
de referinþe biblice ºi glosarul de termeni – lucrarea se doreºte a fi accesibilã ºi
publicului larg. În versiunea româneascã, la glosar au fost adãugate trei articole
semnificative pentru contextul românesc: escatologie futuristã, futurist ºi pneumatic.
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Pentru versiunea în limba românã s-a folosit cu prioritate textul biblic în
Versiunea Dumitru Cornilescu publicatã în Biblia de studiu pentru o viaþã deplinã,
de cãtre Life Publishers International în anul 2000. Ocazional, acolo unde se
menþioneazã NTR, s-a fãcut referire ºi la versiunea Noua Traducere Româneascã
realizatã de International Bible Society.

Cititorul interesat ºi studios va gãsi în Dicþionarul Noului Testament o bogãþie de
informaþie credibilã, actualizatã ºi compactã, vrednicã de creditul savanþilor ºi de
aprecierea publicului larg, care îºi meritã un loc de onoare pe raftul oricãrei
biblioteci personale sau instituþionale. Considerãm cã prin publicarea acestei
valoroase lucrãri de referinþã am reuºit sã aducem un mare serviciu studiilor de
specialitate ale teologiei Noului Testament din România ºi sã oferim publicului
larg ºansa informãrii temeinice asupra unor subiecte de mare interes pentru
credinþa creºtinã ºi asupra documentului care stã la baza întemeierii comunitãþii
creºtine – Noul Testament al Domnului nostru Isus Cristos.

Dr. Silviu Tatu
Ianuarie 2008

Dicþionarul Noului Testament
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Prefaþã

Dicþionarul Noului Testament este o compilaþiere, într-un singur volum, a arti-
colelor esenþiale apãrute într-o serie de dicþionare publicate de InterVarsity Press,
ºi anume Dictionary of Jesus and the Gospels, Dictionary of Paul and His Letters,
Dictionary of the Later New Testament and Its Developments ºi Dictionary of New
Testament Background. Cunoscutã pe piaþã mai degrabã ca seria „dicþionarelor
negre” de la IVP, datoritã supracopertelor de culoare neagrã, aceastã serie ºi-a
demonstrat valoarea încã de la publicarea primului volum, în 1992. Fiecare
volum a câºtigat premiul de carte Gold Medallion decernat anual de Evangelical
Christian Publishers Association pentru cãrþi biblice ºi teologice de referinþã. În
momentul de faþã existã traduceri, finalizate sau în curs, ale volumelor individu-
ale în diferite limbi, printre care franceza, rusa, spaniola, portugheza, chineza ºi
coreeana. Aceastã serie, în felul sãu discret, continuã sã aibã un impact mondial.

Selecþia articolelor publicate în acest volum a fost realizatã având în minte
studenþii ºi sala de clasã, deºi e de presupus cã ºi alþi cititori care nu ºi-au colecþio-
nat seria, inclusiv cei implicaþi în slujire, vor considera acest dicþionar drept o
achiziþie de valoare pentru biblioteca personalã. În cea mai mare parte articolele
apar în aceeaºi formã în care au apãrut în dicþionarul din care au fost extrase.
E important de notat faptul cã acest volum nu este o condensare – un fel de ver-
siune Reader’s Digest – a seriei celor patru volume de dicþionare ale Noului
Testament. O astfel de abordare le-ar fi dãunat celor mai multe dintre articole ºi
ar fi încãlcat obiectivul iniþial al seriei, acela de a oferi articole enciclopedice,
aprofundând subiectele discutate într-o mai mare mãsurã decât îºi poate permite
un dicþionar biblic într-un singur volum. Pe parcursul editãrii fiecãrui volum din
serie, metoda noastrã empiricã a fost aceea cã dacã un articol aborda suficient un
subiect, probabil nu mai era necesar sã introducem subiectul respectiv. Ne
opream la subiectele majore, oferind însã „mai mult” – mai multã profunzime,
mai multe detalii, mai multã informaþie de specialitate, mai multã bibliografie
etc. În multe cazuri, articolele au fost scrise de oameni de ºtiinþã specializaþi în
subiectul (subiectele) pe care le discutã, nu de oameni cu pregãtire generalã.
În anumite cazuri ne-au fost puse la dispoziþie recenzii prealabile ale unor lucrãri
importante încã nepublicate, iar câteva dintre articole au ajuns sã fie considerate
drept epitome (în sensul vechi grecesc) autorizate ale lucrãrilor de cercetare
publicate pe un anumit subiect.

Sunt câteva modificãri editoriale cãrora meritã sã le acordãm atenþie. Acolo
unde lucrãrile în alte limbi nu sunt esenþiale pentru textul unui articol, acestea au
fost în general eliminate din bibliografii (se presupune cã cei mai mulþi cititori ai
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acestui volum oricum nu vor avea acces la aceste cãrþi). Pe de altã parte, lucrãri
recente importante au fost adesea adãugate în bibliografii, în special comentariile
din articolele concentrate asupra documentelor individuale ale Noului
Testament. În forma lor originalã, articolele de actualitate luate din Dictionary of
the Later New Testament and Its Developments acoperã, de asemenea, perioada
pãrinþilor Bisericii. Cu toate acestea, perspectiva postapostolicã, în afarã de cazul
când nu a fost esenþialã pentru discuþie, nu a fost inclusã în acest volum.

De-a lungul anilor de publicare a acestor volume, editorul i-a cunoscut pe mulþi
dintre aceia care au folosit aceste dicþionare ca pe instrumente de predare în
clasele de seminar sau în clasele de studenþi. Am descoperit studenþi care au apre-
ciat în mod deosebit aceastã serie. Dar existã ºi cazuri în care alocarea celor trei
sau patru volume este în afara oricãrei discuþii, chiar ºi într-un plan de
învãþãmânt în care mai mult de un termen este dedicat introducerii în Noul
Testament. Chiar ºi în mediul studenþesc folosirea pe scarã largã a întregii serii a
fost aproape prohibitivã (deºi unii au avut curajul sã încerce). De-a lungul anilor
am auzit cereri pentru o ediþie într-un singur volum care sã cuprindã articolele
cele mai importante. Am considerat aceasta a fi o idee bunã care le-ar prinde bine
studenþilor ºi, la fel de bine, ar extinde viziunea seriei. Aºadar, am încercat sã
rãspundem acestei nevoi cu volumul de faþã.

Cu toate acestea, sarcina de a stabili care dintre articole sunt cele mai impor-
tante nu a fost atât de uºoarã pe cât pãrea iniþial. Am început închipuindu-ne un
curs de introducere în Noul Testament. În mod evident, aveam sã includem arti-
colele care tratau documentele Noului Testament. Apoi aveam sã introducem
subiectele teologice caracteristice: cristologie, Dumnezeu, Duhul Sfânt, botez,
Cina Domnului, moartea lui Cristos, învierea, escatologie (viaþa de apoi) etc. Dar
unde era potrivit sã ne oprim când deja ne apropiam rapid de mãrimea doritã a
cursului? Nu puteam lãsa pe dinafarã articolele care analizau speciile literare în
Noul Testament ºi nici sferele importante ale contextului specific Noului
Testament. O lungã „listã a preferinþelor” a fost tãiatã în mod dureros cu ajutorul
acelora care au folosit dicþionarul în învãþãmânt. Dar, în cele din urmã, a rãmas
în sarcina editorului sã facã un compromis între cerere ºi limitele de spaþiu
impuse proiectului. Chiar ºi în al unsprezecelea ceas editorial a avut loc o jude-
catã finalã, fiind înlãturate o mulþime de articole cu „plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor” – din partea judecãtorului ºi a curþii. Ne putem consola ºtiind cã nu sunt
doi editori care sã ofere aceeaºi soluþie. Atât de multe articole excelente, inclusiv
cele preferate de mine, au trebuit lãsate pe dinafarã.

Existã un aspect care poate contribui la aplanarea tensiunii ºi a remuºcãrilor cu
caracter editorial. La finalul articolelor, pe lângã referinþele de tipul „vezi, de
asemenea” la alte articole din volum, am inclus trimiteri la anumite articole
relevante care nu au fost publicate în acest volum. În mod caracteristic, aceste
trimiteri s-au fãcut doar la volumul din care face parte un anumit articol, cu alte
cuvinte, dacã articolul provine din Dictionary of Jesus and the Gospels, trimiterile vor
fi la alte articole relevante din DJG. Aspectul acesta este menit sã vinã în sprijinul
studenþilor doritori precum ºi al profesorilor exigenþi. Acesta sugereazã, de
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asemenea, valoarea cititorilor care eventual absolvã studii superioare pânã la
seria întreagã de patru volume.

Articolele pe aceeaºi temã din diferite dicþionare (ex., Împãrãþia lui Dumnezeu
în evanghelii, la Pavel ºi în Noul Testament târziu) sunt în general prezentate
separat ºi în ordine canonicã, având titlul principal urmat de numerele I, II ºi III
ºi de un subtitlu indicând sfera literaturii avute în vedere. În multe cazuri astfel
de articole au fost combinate, acest procedeu nefiind însã nici practic, nici agreat
de toatã lumea. Mai întâi, varietatea colaboratorilor ºi a punctelor de vedere
creeazã uneori tensiune, ba chiar situaþii critice. Deºi aceste multiple puncte de
vedere constituie un aspect care îmbogãþeºte seria ºi volumul de faþã, confe-
rindu-le acestora un plus de valoare, ni s-ar fi pãrut o nãzbâtie editorialã sã le
unim într-un singur articol.

Pentru aceia care sunt începãtori în ce priveºte studiul Noului Testament, am
adãugat la sfârºitul volumului un glosar de termeni a cãror definiþii au fost
preluate în cea mai mare parte din Pocket Dictionary of Biblical Studies (IVP),
de Arthur G. Patzia ºi Anthony J. Petrotta. Acest mic „dicþionar în dicþionar” îi va
ajuta pe studenþii care de-abia încep sã se adânceascã în lumea ciudatã ºi în
vocabularul, de asemenea, ciudat al studiilor Noului Testament.

Trecând încã o datã în revistã materialul acestui volum, ne-am dat seama de
contribuþia imensã, în spirit de colaborare ºi sacrificiu, a numeroºi cercetãtori la
aceastã serie de dicþionare, precum ºi eforturile îndelungate ale celor opt editori
care au condus fiecare volum înspre publicare. Aceºti cercetãtori au investit în
cercetare ºi în scrierea articolelor mult mai mult timp ºi efort decât ar îndrãzni sã
îºi imagineze sau ar fi dispuºi sã îndure cei mai mulþi autori de succes. Având
responsabilitãþi ºcolare ºi administrative, mulþi cercetãtori considerã cã scrierea ºi
editarea le-ar sacrifica zile, sãptãmâni ºi cariera întreagã, iar recompensa finan-
ciarã a acestui efort nu e deloc de invidiat. Totuºi, la fel ca acei ghizi montani care
îi conduc pe clienþii lor spre priveliºtea din vârf, cei chemaþi sã se dedice
învãþãmântului ºi muncii de cercetare se simt recompensaþi din plin atunci când
introduc publicul larg în lumea fascinantã pe care ei sunt privilegiaþi, din punct
de vedere profesional, sã o locuiascã – textul, lumea ºi mesajul Noului Testament.
ªi, cu toate cã o astfel de clasã extinsã nu le permite în mod obiºnuit profesorilor
acele momente de gratificare, când ochii studenþilor strãlucesc de curiozitate ºi
de înþelegere, rapoartele susþin totuºi în mod unitar cã aceasta se întâmplã în
fiecare zi. Cu speranþa ºi cu rugãciunea cã aceastã tranzacþie discretã se va
extinde, înapoiem lumii aceastã nouã formulã de prezentare a muncii lor.

Daniel G. Reid
Editor principal
InterVarsity Press

Prefaþã
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Cum sã foloseºti acest dicþionar
Abrevieri
Listele complete cu abrevierile generale cât ºi cele pentru literatura ºtiinþificã, biblicã ºi anticã, pot fi gasite la
paginile xv-xxiv.

Autorii articolelor
Autorii articolelor sunt indicaþi la sfârºitul fiecãrui articol cu iniþialele pronumelor urmate de numele lor.
Articolele care sunt compusul unor articole anterioare au numele autorilor între paranteze la sfârºitul materi-
alului. Lista completã a colaboratorilor poate fi gãsitã la paginile xxiv-xxvi, în ordinea alfabeticã a numelor.
Contribuþia fiecãrui autor este menþionatã imediat dupã identificarea acestuia.

Bibliografii
O bibliografie poate fi gãsitã la sfârºitul fiecãrui articol. Bibliografiile includ operele citate în articole ºi alte
opere semnificative înrudite cu acestea. Listele bibliografice sunt aranjate în ordinea alfabeticã a numelor auto-
rilor; în situaþiile în care un autor are mai mult decât o operã citatã, acestea sunt aranjate în ordine alfabeticã
dupã titlu. În articolele care îºi îndreaptã atenþia asupra cãrþilor Noului Testament, bibliografiile sunt împãrþite
în categoriile „Comentarii” ºi „Studii”.

Trimiteri
Acest Dicþionar conþine numeroase trimiteri pentru a ajuta cititorul sã valorifice cât mai mult materialul conþinut
în acest volum ºi în volumele folosite drept sursã în cadrul articolelor. Pot fi întâlnite cinci tipuri de trimiteri:

1. Titlurile de articole care apar în ordine alfabeticã pe tot cuprinsul Dicþionarului îndrumã cititorii spre arti-
colele care trateazã o anumitã temã:

VIAÞA DE APOI. Vezi ÎNVIERE.

2. Un asterisc aºezat înaintea unui cuvânt din cuprinsul unui articol indicã faptul cã în Dicþionar apare un
articol cu acel titlu (sau altul asemãnãtor). De exemplu, „*Fiul lui Dumnezeu” îndrumã cititorul la articolele inti-
tulate FIUL LUI DUMNEZEU. Asteriscurile se întâlnesc de obicei doar la prima apariþie a unui cuvânt în
cadrul unui articol.

3. O trimitere care apare între paranteze în cadrul unui articol îndrumã cititorul spre un articol cu acel titlu.
De exemplu, (vezi Cristologie).

4. Trimiterile care au fost anexate la sfârºitul articolelor direcþioneazã cititorii spre articolele înrudite în mod
semnificativ cu tema respectivã:

Vezi, de asemenea, LEGÃMÂNT, NOUL LEGÃMÂNT; CREAÞIE, NOUA CREAÞIE; DUHUL SFÂNT.

5. Trimiterile la articolele din volumele de referinþã – Dictionary of Jesus and the Gospels (DJG), Dictionary of
Paul and His Letters (DPL), Dictionary of the Later New Testament and Its Developments (DLNTD) ºi Dictionary of New
Testament Background (DNTB) – se gãsesc la sfârºitul articolelor, înaintea bibliografiei. În unele cazuri, se dau
trimiteri la mai mult decât un singur volum.

Indexuri
Indexul de referinþe biblice faciliteazã cititorului accesul la numeroasele texte biblice la care se face referire pe tot
cuprinsul Dicþionarului.
Indexul de articole întâlnit la sfârºitul Dicþionarului permite cititorilor sã se familiarizeze rapid cu spectrul temelor
abordate ºi sã le aleagã pe cele care slujesc interesului ºi nevoilor personale. Pentru cei care vor sã identifice arti-
colele scrise de anumiþi colaboratori, aceºtia sunt menþionaþi pe nume în lista colaboratorilor.

Transliteraþia
Greaca ºi ebraica au fost transliterate dupã un sistem stabilit la pagina xxv.
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Abrevieri

xv

A Codex Alexandrin
adn. adnotãri
B Codex Vatican
C Codexul lui Efrem Sirul
cap. capitol(e)
cca circa, aproximativ (privitor la date);
cf. comparã, conform
D Codex Bezae
ebr. ebraicã
ed. ediþie; editor(i); editat de
ed. a II-a ediþia a doua
ed. a III-a ediþia a treia
ex. exempli gratia, de exemplu
frag. fragment (sau document)
gr. greacã
km kilometru
ktl etc. (greacã)
lat. latin
LXX Septuaginta (traducerea greceascã a VT)
m.a. mai ales
MMM Manuscrisele de la Marea Moartã
n.s. noua serie
nd. nedatat
NT Noul Testament
pace cu referire la, dar diferit de

par. pasaj paralel în cealaltã Evanghelie / în
alte evanghelii

passim. în diverse locuri
pl. plural
presc. prescripþie
Q sursele afirmaþiilor din evangheliile

sinoptice
rev. revizuitã (ediþie)
rt. retipãrire
sec. secol
Symm. traducerea greceascã a VT fãcutã de

Symmachus
Tg. Targum
TM Textul Masoretic (textul ebraic standard

al VT)
v. engl. varianta în englezã
vol. volum
VT Vechiul Testament
x ori (2x = douã ori, etc.)
§ sau §§ numãrul (numerele) secþiunii sau para-

grafului (indicând de obicei sistemul de
numerotare al Loeb Classical Library
pentru Josephus)

)) Codex Sinaiticus

ASV American Standard Version (1901)

AV Authorized Version (or KJV)

JB Jerusalem Bible

KJV King James Version (or AV)

NASB New American Standard Bible

NEB New English Bible

NIV New International Version

NRSV New Revised Standard Version

NTR Noua Traducere Româneascã

REB Revised English Bible

REB Revised English Bible

UBS GNT United Bible Societies Greek New 

Testament

VDC Versiunea Dumitru Cornilescu

Vechiul Testament
Gen.
Ex.
Lev.
Num.
Deut.
Ios.
Jud.
Rut
1-2 Sam.

1-2 Împ.
1-2 Cron.
Ezra
Neem.
Est.
Iov
Ps.
Prov.
Ecl.
Cânt.

Is.
Ier.
Plâng.
Ezec.
Dan.
Osea
Ioel
Amos
Ob.
Iona

Mica
Naum
Hab.
Þef.
Hag.
Zah.
Mal.

Noul Testament
Mt.

Mc.
Lc.
Ioan
Fapte
Rom.
1-2 Cor.
Gal.
Ef.
Flp.
Col.

1-2 Tes.
1-2 Tim.
Tit
Flm.
Evr.
Iac.
1-2 Pet.
1-2-3 Ioan
Iuda
Apoc.

Traduceri ale Bibliei

Cãrþile Bibliei

Abrevieri generale



Apocrifele ºi Septuaginta
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xvi

1, 2 Ez. 1, 2 Ezdra
1, 2, 3, 4 Regi 1, 2, 3, 4 Regi
1, 2, 3, 4 Mac. 1, 2, 3, 4 Macabei
Ad. Est. Adãugiri la Estera
Baruh Baruh
Bel. Bel ºi Balaurul
Ep. Ier. Epistola lui Ieremia

Idt. Iudita
Înþ. Sol. Înþelepciunea lui

Solomon
Rug. Az. Rugãciunea lui

Azaria
Rug. Man. Rugãciunea lui

Manase

Sir. Înþelepciunea lui Isus,
fiul lui Sirah / 
Eclesiasticul

Sus. Istoria Susanei
Tob. Tobit

1 Enoh Apocalipsa etiopianã a lui Enoh
2 Enoh Apocalipsa slavonã a lui Enoh
3 Enoh Apocalipsa ebraicã a lui Enoh
2 Baruh Apocalipsa siriacã a lui Baruh
3 Baruh Apocalipsa greacã a lui Baruh
Adam ºi Eva Viaþa lui Adam ºi a Evei
Ahiq. Ahiqar
Apoc. Avr. Apocalipsa lui Avraam
Apoc. Ilie Apocalipsa lui Ilie
Apoc. Mos. Apocalipsa lui Moise
Apoc. ªad. Apocalipsa lui ªadrac
Apoc. Þef. Apocalipsa lui Þefania
Ep. Arist. Epistola lui Aristeas
Ios. Asen. Iosif ºi Asenet
Înãlþ. Mos. Înãlþarea lui Moise la cer /

Testamentul lui Moise
Înãlþ. Is. Înãlþarea la cer a lui Isaia
Jub. Jubilee (sau Cartea Jubileelor)
L.A.B. Liber antiquitatum biblicarum / 

Pseudo-Filon
Mart. Is. Martiriul lui Isaia

Or. sib. Oracolele sibiline
Ps. Sol. Psaltirea lui Solomon
Ps. Ph. Pseudo-Phocylides
T. 12 patr. Testamentele celor 12 Patriarhi

T. Aº. Testamentul lui Aºer
T. Ben. Testamentul lui Beniamin
T. Dan Testamentul lui Dan
T. Gad Testamentul lui Gad
T. Ios. Testamentul lui Iosif
T. Isah. Testamentul lui Isahar
T. Iuda Testamentul lui Iuda
T. Levi Testamentul lui Levi
T. Nef. Testamentul lui Neftali
T. Rub. Testamentul lui Ruben
T. Sim. Testamentul lui Simeon
T. Zab. Testamentul lui Zabulon

T. Avr. Testamentul lui Avraam
T. Iov Testamentul lui Iov
T. Mos. Testamentul lui Moise
V. prof. Vieþile profeþilor

1 Clem. Sfântul Clement Romanul, Întâia
epistolã cãtre corinteni

2 Clem. Sfântul Clement Romanul, A doua
epistolã cãtre corinteni

Barn. Epistola zisã a lui Barnaba
Did. Didahia (Învãþãtura celor doispre-

zece Apostoli)
Diogn. Epistola cãtre Diognet
Herma: por. Pãstorul lui Herma : Poruncile
Herma: pilde Pãstorul lui Herma : Pildele
Herma: ved. Pãstorul lui Herma : Vedeniile
Ign. Ef. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola

cãtre efeseni
Ign. Magn. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola

cãtre magnezieni

Ign. Smirn. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola
cãtre smirneni

Ign. Fld. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola
cãtre filadelfieni

Ign. Rom. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola
cãtre romani

Ign. Pol. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola
cãtre Sfântul Policarp al Smirnei

Ign. Tral. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola
cãtre tralieni

Mart. Pol. Martiriul Sfântului Policarp, 
episcopul Smirnei

Pol. Fil. Policarp, Epistola cãtre filipeni

Afrahat (Afraates)
Dem. Demonstraþii

Ambrozie
Abr. De Abrahamo
Apocr. Iac. Apocriful lui Iacov
Exp. ev. Luc. Expositio evanghelii secundum

Lucam

Ps. In Psalmos
Virg. De virginibus

Apocalipse
Apoc. Pav. Apocalipsa lui Pavel
Apoc. Pt. Apocalipsa lui Petru

Aristide
Apol. Apologia

Scrierile pseudoepigrafice ale VT

Pãrinþii apostolici

Literatura creºtinã timpurie din primele secole



EBRAICÃ
Consoane
a = )
b = b
g = g
d = d
h = h
w = w
z = z
j = h9

f = t9
y = y
k = k
l = l
m = m
n = n
s = s
[ = c
p = p
x = s9

q = q
r = r
c = s8

v = s$

t = t

Vocale lungi
;;ÉÉ

–h„ ;; = â
y « = ê
y I = î
w{ = û
h ;; = a4

E = e4

—b— = o4

Vocale scurte
" = a
² = e
i = i

;; = o
U = u

Vocale foarte
scurte

} = ã
Ô = e$

Ò = e
† = o$

GREACÃ
A = A
a = a
B = B
b = b
G = G
g = g
D = D
d = d
E = E
e = e
Z = Z
z = z
H = E
h = e
Q = Th
q = th
I = I
i = i
K = K
k = k
L = L
l = l
M = M
m = m
N = N
n = n
C = X
c = x

O = O
o = o
P = P
p = p
R = R
r = r
S = S
s / j = s
T = T
t = t
U = Y
u = y
F = Ph
g = ph
X = Ch
x = ch
Y = Ps
y = ps
W = O"!

w = o44 

(R = Rh
r(( = rh
( = h
gc = nx
gg = ng
au = au
eu = eu
ou = ou
ui = ui
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creºtine la University of Notre Dame, Notre Dame,
Indiana, SUA: Apocalipticism.

Barclay, John M. G., prof. dr. de Noul Testament ºi de
origini creºtine la University of Glasgow, Glasgow,
Scoþia: Isus ºi Pavel.

Barnett, Paul W., episcop dr. pensionat al North Sydney,
Biserica anglicanã, Dioceza din Sydney, Sydney, New
South Wales, Australia: Adversari, I; Apostol;
Mântuire, III.

Bartchy, S. Scott, director al Centrului UCLA pentru
studiul religiei, prof. adjunct dr. de origini creºtine ºi
de istoria religiilor la Departamentul de istorie al
University of California, Los Angeles, California, SUA:
Masã de comuniune.

Bauckham, Richard J., prof. dr. de studiul Noului
Testament la St. Mary’s, University of St. Andrews, 
St. Andrews, Marea Britanie: Petru, A doua epistolã 
a lui ~.

Bauer, David R., prof. dr. de studii biblice la Asbury
Theological Seminary, Wilmore, Kentucky, SUA: Fiul
lui David; Fiul lui Dumnezeu, I.

Beale, Gregory K., prof. dr. de Noul Testament, la
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Wheaton College Graduate School, Wheaton, Illinois,
SUA: Escatologie, III.

Beasley-Murray, George R., regretat profesor de Noul
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Catedra James A. Maxwell a Eastern Baptist
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biblicã la University of Manchester, Manchester, Marea
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Burge, Gary M., prof. dr. de Noul Testament la Wheaton
College, Wheaton, Illinois, SUA: Ioan, Epistolele 
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Calvert-Koyzis, Nancy, asist. univ. dr. în religie ºi în teolo-
gie la Redeemer University College, Ancaster, Ontario,
Canada: Avraam.

Campbell, William S., lect. univ. dr. de studii religioase ºi
teologice la Westhill College, University of
Birmingham, Birmingham, Marea Britanie: Legãmânt,
Noul Legãmânt; Israel, II.

Caragounis, Chrys C., prof. dr. de exegeza Noului
Testament la Lund University, Lund, Sweden:
Împãrãþia lui Dumnezeu, I.

Chilton, Bruce D., prof. dr. de religie la Catedra Bernard
Iddings Bell a Bard College, Annandale, New York,
SUA: Iudaism ºi NT; Tradiþii ºi scrieri rabinice.
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Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort
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Davids, Peter H., cercetãtor dr., The Vineyard Church,
Stafford, Texas, SUA: Bogãþie ºi sãrãcie, I; Miracole,
relatãri ale miracolelor, II.

DeSilva, David A., prof. dr. de Noul Testament ºi de limba
greacã la Ashland Theological Seminary, Ashland,
Ohio, SUA: Apocrife ºi pseudoepigrafe.

Dillon, John M., PhD, ºeful Catedrei de limba greacã a
Trinity College, Dublin, Irlanda: Filosofie.

Dockery, David, prof. dr. de studii creºtine ºi rector al
Union University, Jackson, Tennessee, SUA: Botez, I.

Drane, John W., dr., director al Centrului pentru studiul
societãþi creºtine ºi contemporane, University of
Stirling, Stirling, Marea Britanie: Fiul lui Dumnezeu,
III.

Dunn, James D. G., prof. dr. de teologie pastoralã la
University of Durham, Durham, Marea Britanie:
Romani, Epistola cãtre ~.

Edwards, Ruth B., conf. dr. în Noul Testament,
Departamentul de studii de teolgie pastoralã ºi reli-
gioase, University of Aberdeen, Aberdeen, Marea
Britanie: Roma.

Elliott, Mark A., conf. dr. la University of Western Ontario
ºi Conrad Grebel College, University of Waterloo;
Pastor al Frank Street Baptist Church, Wiarton,
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Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort
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ABBA. Vezi ADOPÞIE, CALITATE DE FIU.

ACOPERÃMINTE PENTRU CAP. Vezi FEMEI, II.

ADAM ªI CRISTOS: PAVEL
Deºi în epistolele pauline referinþele la figura lui
Adam nu sunt deloc extinse totuºi acolo unde
apar ele sunt extrem de semnificative, servind la
ex primarea unor adevãruri teologice extraor  di -
nare cu privire la cãsãtorie, la pãcat, la moarte,
la na tura umanã ºi speranþa escatolo gicã. Cel
mai important însã este faptul cã Adam con sti -
tuie echivalentul teologic în învãþãtura cristolo -
gicã a lui Pavel, iar Adam ºi Cristos reprezintã
cei doi termeni ai unei analogii formulate
explicit atât în Romani 5 cât ºi în 1 Corinteni 15.

Aceastã analogie îi prezintã pe Adam ºi pe
*Cristos drept capi ai douã ordini existenþiale,
con trastante; analogia poate fi conside ra tã
drept una dintre cele mai revelatoare moda litãþi
de exprimare a gândirii apostolului: Adam
întru   chipeazã umanitatea cãzutã, iar Cristos
repre   zintã umanitatea rãscumpãratã. Astfel, în
a ces te douã capitole remarcãm intersectarea
câtor va probleme teologice esenþiale, ºi anume
an  tro pologia, *cristologia, soteriologia ºi eclesi -
o logia. Existã un numãr atât de mare de teme
cen trale pauline care se alãturã în conexiunea
lor cu analogia Adam-Cristos, încât s-ar putea
spune cã acest subiect se aflã în centrul gândirii
lui Pavel. Cu siguranþã semnificaþia ei centralã a
fãcut ca, analogia Adam-Cristos sã rãmânã de-a
lungul anilor un important obiectiv în interpre -
tarea NT.

1. Adam: sensul generic al termenului
2. Adam: figurã istoricã
3. Adam: figurã tipologicã
4. Adam ºi chipul lui Dumnezeu
5. Adam ºi Trupul lui Cristos

1. Adam: sensul generic al termenului
Numele Adam apare doar de ºapte ori în corpul
scrierilor pauline (Rom. 5:14 [de douã ori]; 
1 Cor. 15:22, 45 [de douã ori]; 1 Tim. 2:13, 14),
deºi unii cercetãtori ar vedea ºi alte câteva dis -
cuþii mai generale despre „om” (antro4pos) ca
având un substrat adamic în gândirea lui Pavel.
Aceas ta se datoreºte faptului cã numele ebraic
)a4dam se referã nu doar la persoana lui
„Adam”, ci ºi la fiinþa umanã în general. Este
într-adevãr potri vit sã vedem folosirea numelui
Adam, de cãtre Pavel, în strânsã legãturã cu o
serie de alte ima gini ºi expresii de naturã
antropologicã pe care acesta le foloseºte pentru
a împãrtãºi experienþa creºtinã, noua viaþã
descoperitã în Isus Cristos. Exemple în acest
sens ar fi: omul cel vechi / omul cel nou (Rom.
6:6; Col. 3:9–10; Ef. 2:15; 4:22–24); omul din
afarã / omul dinãuntru (2 Cor. 4:16; Rom. 7:22;
Ef. 3:15); omul firesc / omul duhovnicesc (1 Cor.
2:14–16). În relaþie cu acest sens antropologic
mai larg al numelui Adam sunt ºi acele pasaje în
care Pavel foloseºte pronumele „eu” ca, astfel, sã
sugereze cã se referã la fiinþa umanã, originarã
în Adam, sau fiinþa în afara experienþei celei
noi, descoperite de cre dincioºi în Cristos. Gãsim
un bun exemplu în acest sens în Romani 7:7–25,
unde apostolul pare sã foloseascã acest „eu”
într-un sens colec tiv care demonstreazã o oare-
care suprapunere cu sensul generic al motivului
adamic, mai pe larg explicitat.

Este cert cã istorisirea din Geneza 2–3 stã la
baza folosirii numelui „Adam” în epistolele
pauline ºi reprezintã, de fapt, substratul aces -
teia. A ceea ºi fascinaþie pentru figura lui Adam
se poate vedea ºi în numeroase docu mente
evreieºti ºi creºtine din secolul I, printre care se
numã rã, dupã cum noteazã J. R. Levison, 
4 Ezdra, 2 Baruh ºi Apocalipsa lui Moise.
Speculaþia în legãturã cu Adam îºi gãseºte
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atestarea în ma nus crisele de la Qumran, precum
ºi în scrie ri le con tempora nului lui Pavel, Filon
din Alexan dria. În lumina faptului cã Adam
apare cu regu la ritate în scrierile gnostice, ca de
pildã în textele Nag Hammadi, unii cercetãtori
au încercat sã iden tifice o legãturã între motivul
adamic ºi ideile gnostice privind „omul cel
nou”. Dar în general aceastã supoziþie nu a fost
acceptatã, probabil fiindcã mãrturiile dovedeau
cursul invers al influenþei (e mult mai probabil
cã tema biblicã a fost ulterior preluatã de scri-
itorii gnostici; vezi Gnosticism).

Toate aceste documente relevante din trecut
ne ajutã sã înþelegem interesul pe care aceastã
tradiþie a lui Adam, prima fiinþã umanã creatã,
l-a trezit în rândul scriitorilor Antichitãþii ºi
modul în care au ajuns ei sã se spijine pe aceastã
tra diþie ºi s-o exprime în scrierile lor. Recunos -
când acest fapt, discuþia lui Pavel pe aceastã
temã este în întregime consistentã cu alte scrieri
din vremea respectivã, deºi tratamentul lui Pavel
se distinge prin finalitatea specific cristologicã
care îi este atribuitã. Pavel pare sã fie primul
care Îl descrie pe Isus Cristos ca fiind „Cel de-al
doilea (sau ultimul) Adam” (1 Cor. 15:45, 47), o
descriere care trimite în mod clar la caracterul
escatologic al gândirii apostolului.

2. Adam: figurã istoricã
Este evident cã figura lui Adam era perceputã,
în general, în primul secol ca reprezentând pri -
ma persoanã istoricã; aceasta explicã de ce Iuda
14 (citând 1 Enoh 1:9) îl descrie pe Enoh ca
reprezentând „a ºaptea generaþie de la Adam”
(traducerea NRSV). Luca face o evaluare simi -
larã, incluzându-l pe Adam în genealogia lui
Isus (Lc. 3:38). Istoricitatea lui Adam ca primã
persoanã creatã pare sã fi fost consideratã ca
atare de Pavel, deºi istoricitatea în acest sens nu
repre zintã un punct focal principal în niciunul
din cele douã texte esenþiale ale lui Pavel care
discutã motivul Adam / Cristos.

2.1. Adam (ºi Eva), exemplu / exemple etic(e).
Istoricitatea lui Adam (ºi a Evei) pare, cu toate
acestea, sã reprezinte fundamentul învãþãturii
din epistolele lui Pavel în ceea ce priveºte relaþia
bãrbat-femeie, precum ºi, prin extensie, relaþia
care existã între Cristos ºi Bisericã. În mod si -
milar, figura lui Adam ºi cea a Evei sunt sporadic
folo site în epistolele pauline pentru a discuta
despre autoritate în cadrul ordinii divine a
Creaþiei. În ambele cazuri rolul (rolurile) lui
Adam (ºi al Evei), ca exemplu (exemple) etic(e)
este (sunt) preemi nent(e), deºi istoricitatea

primului bãrbat (ºi a pri mei femei) pare a fi
asumatã ca parte a discuþiei din perspectivã
eticã. Întrebuinþarea lui Adam (ºi a Evei) ca
model(e) etic(e) anticipeazã folo sirea mai mult
tipologicã a lui Adam în cadrul analogiei Adam
/ Cristos din Ro mani 5 ºi din 1 Corinteni 15.
2.1.1. Adam (ºi Eva): rolurile în cadrul cãsniciei

ºi în cadrul relaþiei sexuale. Pavel face aluzie la
povestea lui Adam ºi a Evei în 1 Corinteni 6:16,
citând din Geneza 2:24. Deºi în acest caz nu
sunt date numele celor care au format pri mul
cuplu, este evident cã ei funcþioneazã ca mo  dele
etice fundamentale pentru felul în care relaþiile
sexuale adecvate ar trebui sã funcþioneze în viaþa
creºtinã. Pavel ac cen tueazã aici importanþa ºi
sanctitatea unirii fizice dintre bãr bat ºi femeie,
pentru a-i îndemna prin aceasta pe credincioºii
din Corint la un mod de viaþã mai adecvat ºi a-i
face conºtienþi de faptul cã aparþin Trupului lui
Isus Cristos (vezi Trupul lui Cristos). Povestea lui
Adam ºi a Evei stã, de aseme nea, la baza în dem -
nului dat cu pri vire la unirea din cadrul relaþiei
de cãsãtorie, din Efe seni 5:22–33. În acest caz,
Efese ni se construieºte încã o datã pe imaginea
vechi-testamentarã a primului cuplu ºi pe înþe -
legerea unirii celor doi cu „taina” dintre Cristos
ºi Bisericã (vãzutã în special în Efes. 5:32).
2.1.2. Adam (ºi Eva): pãcatul ºi ordinea Creaþiei.

Textul 1 Timotei 2:13–14 se bazeazã, de ase -
menea, în mod evident, pe istorisirea lui Adam ºi
a Evei din Geneza 2–3. Într-un pasaj dedicat în -
vã þã turilor morale (1 Tim. 2:9–15), discuþia se
în  toarce la povestea lui Adam ºi a Evei din
Geneza cu sco pul de a gãsi aici suportul biblic
pentru înþe le  gerea modelului autoritãþii (gener-
at de or dinea Crea þiei) care existã între bãrbaþi ºi
femei. Ac centul se pune pe faptul cã, în grãdina
Eden, Adam a fost creat întâi (1 Tim. 2:13), iar
Eva a fost amãgitã întâi (1 Tim. 2:14). Astfel,
Adam ºi Eva servesc drept exemple normative
atât pen tru felul în care ar trebui sã se
relaþioneze bãr baþii ºi femeile între ei cât ºi pen-
tru ceea ce se poate rea liza atunci când urmaºii
aderã la acest model corect în ce priveºte autori-
tatea. Pe scurt, ideea este cã 1 Timotei îi prezin-
tã pe Adam ºi pe Eva într-un fel aparte, ca agenþi
de modelare a con  duitei în contextul vieþii
Bisericii ºi, în special în practicile sale legate de
închinare. Ei sunt con  si deraþi exemple etice din
trecut, ambele dem  ne de urmat (cazul supunerii
propriu-zise a Evei fa þã de Adam, bazate pe
dependenþa ei faþã de el în ce pri  veºte Creaþia) ºi
exemple de conduitã negativã de care sã ne
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ferim (cazul a mã  girii Evei ºi urmã rile acesteia).
Din nou, istorici tatea relatãrii din Geneza pare
sã nu fie pusã la îndoialã în cadrul acestei expli-
caþii de ordin etic a evenimentelor.

3. Adam: figurã tipologicã
Apropiindu-ne de analiza pasajelor relevante
din Romani 5 ºi din 1 Corinteni 15, descoperim
aici cã Pavel foloseºte numele „Adam” într-un
sens mult mai complex ºi mai larg. Aici accentul
se mutã de pe Adam, ca figurã pur ºi simplu
isto ricã, pe Adam ca pe personaj tipologic sau
simbo lic pus faþã în faþã cu Isus Cristos (în Rom.
5:14 termenul real folosit cu privire la Adam
este typos, „tip”). Comentând semnificaþia lui
Adam în gândirea lui Pavel, C. K. Barrett
observã cã „Pavel vede istoria acumulându-se în
punctele nodale ºi cristalizându-se în jurul anu-
mitor fi guri marcante – oameni notabili ca per-
soane individuale, dar mult mai notabili ca fig-
uri reprezentative” (Barrett, 5). Se observã astfel
cã, atât în Romani 5 cât ºi în 1 Corinteni 15,
Pavel îi pune alãturi pe Adam ºi pe Cristos ºi
foloseºte câteva trãsãturi esenþiale din VT, cu
scopul de a comunica o serie de adevãruri
cristologice cu privire la Isus Cristos, Cel care
cuprinde umanitatea în Sine însuºi. Am putea
chiar rezuma înþelegerea lui Pavel cu privire la
rãscumpãrarea creºtinã spunând cã este tran -
ziþia de la a fi „în Adam” la a fi „în Cristos”, miº -
carea mântuitoare dintr-o sferã a vieþii, dintr-un
domeniu existenþial în celãlalt. Þinând seama
de faptul cã teologia lui Pavel are o mizã de na -
tu rã escatologicã (vezi Escatologie), cu accentul
pus pe Creaþia cea nouã care a înlocuit-o pe cea
veche (vezi Creaþie, Noua Creaþie), este potrivit
sã vedem motivul Adam / Cristos ca exprimând
învãþãtura sa cu privire la ceea ce R. Scroggs
descria ca fiind umanitate escatologicã.

3.1. Adam ºi umanitatea escatologicã. Capi -
to   lul 15 din 1 Corinteni reprezintã o discuþie
com    pletã pe tema *învierii morþilor, scopul sãu
prin cipal fiind nu atât sã afirme realitatea învi -
erii lui Isus (acest aspect fiind deja asumat) cât
sã explice semnificaþia pe care o are aceasta în
viaþa celor credincioºi. Aºadar capitolul discutã
rea litatea învierii lui Cristos ºi implicaþiile aces-
teia în vieþile credincioºilor. În cadrul acestei
dis cuþii analogia Adam / Cristos este folositã în
mod expli cit de douã ori, ºi anume în 1 Corin -
teni 15:20–22 ºi în 1 Corinteni 15:44–49. Învie -
rea lui Cristos reprezintã un eveniment ca re
inaugu reazã ºi constituie existenþa lui Cristos ca
Cel dintâi rod, „pârga celor adormiþi” (1 Cor.

15:20, 23); aºadar în legãturã cu aceastã idee
este menþionatã iniþial analogia Adam / Cristos.
M. Thrall sugera cã dezbaterea de naturã cris   to -
lo   gicã desfãºuratã în Corint decurge din in -
trodu  cerea anterioarã a motivului adamic în
discu þia lui Pavel ºi din neînþelegerile legate de
acest mo tiv care au apãrut în aceastã bisericã. O
astfel de pãrere e departe de a fi sigurã ºi presu   -
pu ne, de asemenea, o ezitare în gândirea
aposto lu lui, gândire care este însã mult mai cir-
cumspectã decât ar sugera-o aceastã opinie.
3.1.1. Cristos ca ultimul Adam: primele roade.

Prima întrebuinþare a analogiei Adam / Cristos
este introdusã printr-o afirmaþie (1 Cor. 15:20)
care se construieºte pe baza declaraþiei învierii
lui Cristos din 1 Corinteni 15:3–5. În cea de-a
doua parte a versetului 20 din 1 Corinteni 15
sem nificaþia învierii lui Cristos se lãrgeºte –
Cristos fiind, de asemenea, descris drept „pârga
celor adormiþi”. În acest fel se introduce aici un
nou aspect în discuþia privind învierea lui
Cristos, ºi anume unitatea dintre Domnul cel în -
viat ºi aceia care cred în El. Trupurile înviate ale
celor rãscumpãraþi (e important de notat cã
accentul în aceastã discuþie se pune pe aspectul
„somatic”) sunt menite sã existe în relaþie cu
trupul înviat al lui Cristos, urmându-i acestuia,
tot aºa cum recolta se aflã în relaþie cu primele
roade care o preced.

Astfel, Pavel foloseºte analogia dintre Adam ºi
Cristos pentru a evidenþia ºi explica în detaliu
relaþia dintre Cristos ºi cei ce cred în El. Aceastã
tipologie devine un argument în favoarea certi tu  -
dinii învierii celor credincioºi ºi ne pune îna in te,
dupã cum remarcã J. Lambrecht, o relaþie „atât
temporalã cât ºi cauzalã” între Domnul ºi cei ce
cred în El. În 1 Corinteni 15:21–22 Pavel ex pune
un dublu paralelism care aratã aceastã relaþie:

21a Cãci, dacã moartea a venit prin om,
21b tot prin om a venit ºi învierea morþilor. 
22a ªi dupã cum toþi mor în Adam, 
22b tot aºa, toþi vor învia în Cristos.
Cele douã versete trebuie luate împreunã, cel

de-al doilea ajutând la clarificarea sensului celui
dintâi. Perspectiva esenþialmente escatologicã a
analogiei se vãdeºte prin folosirea, în 
1 Corinteni 22b, a viitorului pasiv al verbului.

Existã anumite controverse stârnite în legã -
turã cu aspectul mântuirii universale, care se
sub  în  þelege în 1 Corinteni 15:22. Câtã greu ta te
ar trebui sã le atribuim celor douã între buinþãri
ale cuvântului „toþi” din 1 Corinteni 15:22?
Propo    vã duieºte oare Pavel mântuirea finalã a
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întregii omeniri, în Cristos, în acelaºi fel în care
afirmã moartea universalã în Adam? Cei mai
mulþi comentatori sunt de acord asupra faptului
cã o astfel de idee este incompatibilã cu restul
învãþãturii lui Pavel; pe parcursul întregii epis-
tole el vorbeºte despre cei care vor pieri 
(1 Cor. 1:18; 3:17; 5:13; 6:9; 9:27). Se pare cã,
în lumina acestor versete, rãmâne sã restrângem
folo sirea ambelor (sau cel puþin a celei de a
doua) pro poziþii, în care apare acest „toþi” din
cadrul ver setului 22 din 1 Corinteni 15 ºi sã le
facem sã funcþi oneze drept elemente care deter-
minã sintagmele „în Adam” ºi „în Cristos”.
Astfel, putem interpreta semnificaþia versetului
dupã cum urmeazã: „Toþi cei ce sunt în Adam
mor, iar toþi cei ce sunt în Cristos vor fi înviaþi.”
3.1.2. Cristos ca ultimul Adam: Duhul dãtãtor de

viaþã. 1 Corinteni 15:45–49 reprezintã un citat
din comentariul midraºic asupra Genezei 2:7.
Pasajul se bazeazã pe afirmaþia lui Pavel din 
1 Corinteni 15:44b: „Dacã este un trup firesc,
este ºi un trup duhovnicesc.” Aceastã declaraþie
din 1 Corin teni 15:44 rezumã practic paragraful
pre cedent care începe cu 1 Corinteni 15:35 ºi
care conþine în sine o discuþie cu privire la natu-
ra trupului înviat. Pavel vorbeºte aici despre
so4ma psychikon („trup fizic”) ºi despre so4ma
pneuma tikon („trup spi ritual”), rãspunzându-le
în mod eficient co rin tienilor care i se opuneau,
apelând, din toate punctele de vedere, la
contra  argumente bine construite (Dunn 1973).
Iden tificarea exactã a acestor adversari a conti -
nuat sã rãmânã de-a lungul anilor obiectul unei
dezbateri academince considerabile. Totuºi, B.
Pearson a identificat folo sirea de cãtre aceºtia a
ter  minologiei pneumatikos-psychikos ca repre -
zentând unul dintre pun ctele divergente la
Pavel. Astfel, în încer carea de a explica relaþia
existentã între aceste douã so4mata („trupuri”,
pneumatikos, pe de o parte ºi psychikos, pe de altã
parte) Pavel, în acest pasaj din 1 Corinteni
15:45–49, apeleazã încã o datã la analogia din-
tre Adam ºi Cristos.

El citeazã Geneza 2:7 din LXX, adãugând
textului din VT cuvintele „în tâiul” ºi „Adam” cu
scopul de a evidenþia contras tul de ordin tipo -
logic cu Cristos, contrast care urmeazã în 1 Co -
rinteni 15:45b: „al doilea Adam a fost fãcut un
duh dãtãtor de viaþã.” Eviden þiind contrastul în
aceastã manierã, Pavel ridicã problema referi -
toare la „trupuri” ca existenþe fizice ºi spirituale;
aceasta se observã uºor din folosirea articolelor
definite neutre în versetul 46 (antecedentul

fiind „trup”) în locul celor masculine (care s-ar
referi la „om”). Ideea e cã Adam, având un „trup
firesc”, a devenit de asemenea un „suflet viu”;
Cristos, dobândind un „trup spiritual”, S-a
fãcut, de asemenea, „un duh dãtãtor de viaþã”.
Pavel nu se lanseazã doar în tr-o discuþie de na -
turã antropologicã în care susþine ideea conform
cãreia Cristos reprezintã Cel de-al doilea Adam;
semnificaþia pasajului merge mult mai departe.
El face, de asemenea, o afir maþie cristologicã cu
privire la Domnul cel înviat care S-a arãtat ca
Duh dãtãtor de viaþã în Bise ricã. Pasajul din
Geneza împãrtãºeºte acest scop, deºi, dupã cum
noteazã N. T. Wright, legãtura dintre acest
aspect cristologic ºi discuþia princi palã despre
„trupul spiritual” nu este imediat evidentã.

De aceea într-un fel folosirea de cãtre Pavel a
a ces tei analogii dintre Adam ºi Cristos nu este
total potrivitã. Numindu-L pe Cristos „duhul dã    -
tãtor de viaþã”, Pavel face, cu privire la lucra rea
lui Cristos în cadrul Bisericii, o afirma þie care nu
îºi gãseºte corespondentul de partea ada  micã a
analogiei. Factorul care l-a motivat pe Pavel sã se
foloseascã de aceastã analogie l-a reprezentat
dorinþa sa de a demonstra cã existã o relaþie între
Adam ºi restul umanitãþii. Dar mi nu   nea a ceea ce
Dumnezeu fãcuse pentru aceas ta din urmã, prin
Cristos, era aºa de mare încât analogia Adam /
Cristos s-a dovedit a fi nesa tis fã cãtoare. A fost
întrebuinþatã de apostol în mãsu ra în care s-a
dovedit folositoare în demon strarea solidaritãþii
dintre cei doi Adam ºi dintre propriii sãi urmaºi,
dar atunci când nu a mai putut face faþã ºi nu a
mai putut comunica mesa jul puterii transfor -
matoare a lui Cristos acþio  nând în viaþa credin -
ciosului, a fost lãsatã la o parte.

Este semnificativ faptul cã ambele referinþe la
analogia dintre Adam ºi Cristos, construite în 
1 Corinteni 15 (1 Cor. 15:21 ºi 1 Cor. 15:45),
sunt ur mate de pasaje care vorbesc despre Isus
Cristos în termeni deosebit de solemni ºi care
sunt interpretate uneori ca reprezentând ex -
presii ale înþelegerii lui Pavel cu privire la
preexis tenþã. Astfel, în 1 Corinteni 15:25–28
Pavel în tre  bu inþeazã în sens cristologic Psalmul
8:6 ºi Psal mul 110:1, în timp ce în 1 Corinteni
15:47–49 se fac referiri repetate la Omul ceresc.
Atunci, întrebarea e dacã existã vreo legãturã
între numirea lui Isus Cristos de cãtre Pavel
drept „al doilea Adam” ºi cuvintele de prea -
mãrire care Îl descriu în 1 Corinteni 15:25–28 ºi
1 Corinteni 15:47–49. Dacã o astfel de legãturã
existã, s-ar putea descoperi o cone xiune între te -
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o  logia lui Pavel privitoare la Adam ºi crezul sãu
în preexistenþa lui Cristos sau chiar într-o figurã
ves tigialã de „Fiu al Omului”. Nu meroºi comen -
ta  tori (ca Dunn) cred cã aceasta e purã spe cu -
laþie ºi cã împinge demonstraþia prea de par te;
în tr-un astfel de context ni se recoman dã sã fim
pre cauþi. În orice caz, nu ar trebui sã îngãduim
ca problema fascinantã a suprapu nerii între ide -
i  le preexistenþei ºi limbajul înãlþãtor cu privire
la Omul ceresc sã ne distragã atenþia de la carac -
te  rul eminamente escatologic al analogiei Adam /
Cristos, aºa cum apare în aceastã epistolã.

3.2. Adam ºi originea pãcatului. În mare
parte datoritã istorisirii din Geneza 3, figura lui
Adam a reprezentat, atât în iudaism cât ºi în
creºtinism, unul dintre punctele centrale în
cadrul discuþiilor privitoare la natura pãcãtoasã
a fiinþei umane (vezi Pãcat). Romani 5:12–21
conþine tratarea cea mai amplã a acestei teme,
în cadrul epistolelor pauline. Aceste versete au
exercitat o influenþã majorã asupra teologiei
creºtine, de-a lungul secolelor, numeroºi exegeþi
cãutând sã sondeze adâncimile învãþãturii apos -
tolului cu privire la originea pãcatului. În mod
evident, Pavel asociazã intrarea pãcatului ºi a
morþii în lume cu pãcãtuirea lui Adam. Deºi în
Romani 5 el (probabil) se gândeºte la cãdere în
sens istoric, este uºor vizibil faptul cã avea în
vedere mult mai mult decât o evaluare istoricã
în ce îl priveºte pe Adam ºi actul sãu de rebe -
liune. În fapt, referirea apostolului la Adam în
Romani 5:12–21 este, în intensitatea sa, de
natu rã protologicã (trimiþând la momentul
începu tului); Adam serveºte ca un mijloc de a
descrie intrarea pãcatului ºi a morþii în lume ºi
(prin extensie) condiþia umanitãþii în urma
acelui prim act de neascultare. Se observã o tre-
cere de la obiectivul din 1 Corinteni îndreptat
asupra lui Adam ºi a lui Cristos ca persoane în
acelaºi trup, la actele lor corespunzãtoare în
Romani 5.

Aceasta nu ne permite sã spunem cã întreaga
perspectivã din Romani 5 este pur ºi simplu una
retrospectivã (o privire în urmã), pentru cã
existã totodatã un sens real în care toate cele
întâmplate în Adam sunt depãºite de ceea ce se
realizeazã prin Isus Cristos, Cel de-al doilea
Adam. Aºa cum spune Pavel în Romani 5:14,
Adam este „o icoanã preînchipuitoare a celui ce
avea sã vinã”. Ac tul de neascultare al lui Adam e
pus în contrast cu actul de ascultare al lui Cristos
care aduce cu sine promisiunea vieþii viitoare în
cadrul Noii Creaþii. Într-adevãr, în Romani

5:15–21, într-o porþiune a discuþiei remarcabil
con struitã, Pavel discutã amãnunþit pentru a
face bine înþeles faptul cã Isus Cristos a venit, pe
toate planurile, în întâmpinarea efectelor nega -
ti ve ale pãcatului adamic: încãlcãrii poruncii i se
opune ascultarea, condamnãrii, îndreptãþirea ºi
morþii, viaþa. Pe parcursul discuþiei se apeleazã
la argumentul a minori ad maius („de la mai mic
la mai mare”) ºi se accentueazã adevãrul extra -
ordinar privind izbãvirea de moarte ºi efectele
acesteia prin harul lui Dumnezeu în Cristos. Cu
toate acestea, dimensiunea protologicã a ana -
logiei Adam / Cristos evolueazã aici într-un fel
în care nu se întâmplã în 1 Corinteni 15.

Faptul cã Romani 5:12 reprezintã în greacã o
fra zã neterminatã a dus la o multitudine de în -
cer   cãri de a interpreta direcþia în care se în drep -
ta discuþia lui Pavel. Aºa cum nota F. W. Danker,
parte a acestei dileme o constituie difi cul  tatea
de a stabili care este termenul regent pen tru
pronumele relativ în dativ, ho (pãcatul, moar tea,
Adam sau niciunul dintre acestea; cu prepoziþia
epi [eph’] însã expresia care funcþioneazã ca
regent este una care înseamnã „din pricinã cã”,
fiindcã). În plus, interpretarea augustinianã a
Romani 5:12 – „în care (Adam) toþi au pãcãtuit”
(lat.: in quo omnes peccaverunt) – a guvernat de
atunci încoace (aducând o datã cu impu ne rea ei
bene ficii sau prejudicii) concepþia teologicã a
Bise ricii cu privire la aceastã declaraþie fãcutã
despre Adam. C. E. B. Cran field enumerã ºase
posibilitãþi majore de in terpretare doar pentru
Romani 5:12d ºi noteazã cã pentru fiecare inter -
pretare s-ar putea gãsi suport în istoria Bisericii.
G. Bonner se plânge cã Augustin nu „s-a con -
cen  trat mai mult pe as pectul substanþial ºi pro-
fund al antitezei dintre cei doi Adami, ci mai
degrabã pe teoria înfiorã toare a participãrii
între gii umanitãþi încã nenãs cute la pãcatul
originar al primului Adam” (Bonner, 247).

E important de notat cã, în timp ce Pavel
priveºte spre Adam ca spre mijlocul prin care
pãcatul a intrat în lume, el nu ne dezvãluie ºi
modul prin care acest pãcat se transmite de la o
generaþie la alta. Acest proces rãmâne neex  -
plicat, dincolo de simpla declaraþie cã „toatã
uma ni tatea a pãcãtuit” (o traducere mai corectã
a tex  tului din Rom. 5:12). Pavel afirmã respon -
sa bilitatea lui Adam în ce priveºte momentul
ini þial al introducerii pãcatului în lume, alãturi
de o altã afirmaþie, aceea a responsabilitãþii
fiecãrui individ în parte în ce priveºte prezenþa 
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