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Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice: la Iezechiel – Hristos – Fecioara 
Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Editura 
Deisis, Sibiu, 2010, 236 p., ISBN 978-973-7859-66-2

Una dintre personalităţile secolului al XIV-lea este şi cea a lui Nicolae Cabasila, 
redutabil umanist isihast, laic, care a dorit să demonstreze, printr-o spiritualitate centrată 
liturgic şi sacramental, că „viaţa în Hristos” poate fi trăită şi de creştinii din lume, nu doar 
de monahi. Este vorba despre un isihasm în sens larg, înţeles ca o căutare a liniştii şi păcii 
interioare prin fixarea în meditare a minţii, a inimii şi a voinţei pe Iisus Domnul, prezent 
sacramental în fiecare creştin iniţiat şi încorporat în Biserică prin Sfintele Taine. Această 
ediţie se bucură de traducerea a nouă Discursuri teologice în limba română şi de un excep-
ţional studiu introductiv al diac. prof. dr. Ioan Ică jr, care pune în valoare întreaga teologie 
a lui Nicolae Cabasila, mai ales mariologia acestuia drept „antropologie ideală integrală” 
(p. 73). Aceste Discursuri teologice sunt legate prin tematică de celebra sa scriere Viaţa în 
Hristos, pe care au pregătit-o sau au însoţit-o. Unele dintre ele făcând aluzie la un context 
liturgic par a fi rostite în biserică, prezentându-l pe teologul Nicolae Cabasila în postu-
ra inedită de predicator laic bizantin. Aceste discursuri sunt adevărate tratate teologice 
în formă oratorică, alcătuind trei „trilogii”: 1) O trilogie exegetică profetic-hristologică, 
alcătuită din trei discursuri de explicare a sensului a două faimoase viziuni ale profetului 
Iezechiel: viziunea inaugurală a teofaniei carului divin din capitolul 1 şi viziunea învierii 
oaselor uscate de către Fiul Omului din capitolul 37; în exegeza sa, Cabasila dezvoltă tipul 
de lectură patristică a lui Iezechiel, numit tipologic-hristologic, în care stabileşte principiul 
fundamental: venirea în trup a lui Hristos ca Mântuitor este tema centrală a Scripturilor 
şi scopul întregii creaţii; viziunea învierii oaselor este restabilirea în patria pământului 
făgăduinţei care pentru creştini este Biserica, ce îşi are obârşie pe Hristos, învierea lor 
fiind mântuirea generală a oamenilor (p. 117-118).  2) O trilogie hristologic-soteriologică, 
alcătuită din două discursuri la Pătimirile lui Hristos şi unul la Înălţarea Lui; în primul 
discurs, ca şi în al doilea, al acestei trilogii despre patimile Mântuitorului, autorul ne des-
coperă cel mai eficient lucru al înţelepciunii lui Dumnezeu – Întruparea şi Pătimirea –, 
punând în centrul primului discurs iubirea lui Dumnezeu, iar în al doilea dreptatea divină; 
Înălţarea Domnului este anunţată din finalul discursului al doilea, arătând că cele două 
discursuri sunt complementare şi trebuie văzute ca piesele componente ale unui diptic 
Răstignire-Înălţare.  3) O trilogie mariologic-antropologică alcătuită din trei discursuri, la 
Naşterea Maicii Dmonului, la Buna Vestire şi la Adormirea Maicii Domnului; cunoscute 
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încă din 1925, dar fără o lectură atentă şi o receptare autentică, ele au fost utilizate de 
teologii romano-catolici (de Jugie sau Gordillo), în primul rând, apologetic, în sprijinul 
dogmelor mariologice din 1854 şi 1950, făcându-le astfel suspecte pentru teologii orto-
docşi scolastici, în ciuda eforturilor preotului Dumitru Stăniloae şi ale lui Panayotis Nellas 
de a le reda adevărata valoare teologică, precizând că din ele reiese unitatea indisolubilă 
între mariologie-hristologie ca doi versanţi ai aceluiaşi mister al întrupării/îndumnezeirii; 
în inima acestor formidabile discursuri stă, într-un contrast total cu pesimismul şi declinul 
acelei epocii, mesajul superb şi unic al unui umanism hristo-mario-centric.

Prin acest volum traducătorul român doreşte să restituie adevărata poziţie teologică 
operei cabasiliene, care este mai actuală astăzi decât oricând, Cabasila putând fi profetul 
adevăratului umanism, un umanism teocentric, atât de actual şi de nedepăşit.

Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Das Gebet im Neuen Testament, ed. Hans Klein, Vasile Mihoc, Karl-
Wilhelm Niebuhr, Christos Karakolis, Wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Neuen Testament 249, Mohr Siebeck, 2009, 483 p., ISBN 978-3-16-150102-9

Volumul pe care dorim a-l semnala prezintă în prima sa parte comunicările făcute cu 
ocazia celei de-a patra „Conferinţe exegetice europene est-vest” care a avut loc în perioada 
4-8 august 2007 la Mănăstirea Brâncoveanu - „Sâmbăta de Sus”. Nevoia semnalării unui 
astfel de volum este dată, în primul rând, de contribuţiile ştiinţifice pe care două perso-
nalităţi ale teologiei biblice româneşti contemporane, Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc (Sibiu) 
şi Pr. Conf. Dr. Constantin Preda (Bucureşti), le-au adus cu ocazia acestei conferinţe prin 
referatele pe care le-au prezentat şi, în al doilea rând, de lipsa unor proiecte de cercetare în 
cadrul Teologiei biblice româneşti. Din nefericire, pentru Studiul Teologiei biblice, pe de 
o parte, şi pentru activitatea pastoral-misionară, pe de altă parte, studiile exegetice sau her-
meneutice sunt prezente sporadic în publicaţiile eparhiale sau ale Facultăţilor de Teologie, 
iar o cercetare ca cea prezentată la „Conferinţa exegetică europeană est-vest” de Pr. Prof. 
Dr. Vasile Mihoc despre Rugăciunea către Iisus în Noul Testament (Prayer to Jesus in the 
New Testament) (referatul a fost prezentat şi publicat în limba engleză) este cunoscută nu-
mai în cercurile de specialitate, rămânând necunoscută celor mai mulţi studenţi sau preoţi.

În „Cuvântul înainte” semnat în numele editorilor de profesorul de Studiul Noului 
Testament de la Facultatea de Teologie din Jena, Karl-Wilhelm Niebuhr, este oferită o pre-
zentare succintă a Simpozionului cu tema „Rugăciunea în Noul Testament (Das Gebet im 
Neuen Testament)”, organizat sub egita Studiorum Novi Testamenti Societas la Academia 
Mănăstirii Brâncoveanu – „Sâmbăta de Sus”, care a reunit cercetători şi profesori de Stu-
diul Noului Testament de diferite confesiuni din Răsărit şi Apus. În cadrul conferinţei au 
fost prezentate opt referate, care, cu excepţia a două, cel al Prof. James Charlesworth şi cel 
al Pr. Conf. Dr. Constantin Preda, sunt publicate în prima parte a volumului, iar concluziile 
discuţiilor purtate în grupuri de lucru, după susţinerea referatelor, fac obiectul rezumatului 
semnat de James D.G. Dunn. 


