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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 ortodocşi 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, KarlWilhelm 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 personalităţi 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 hermeneutice 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 numai 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 prezentare 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 Studiul 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.

200

Recenzii

201

Recenzii şi notiţe bibliografice

Şase din referatele prezentate la Simpozionul de la Mănăstirea Sâmbăta sunt publicate în prima parte a volumului, intitulată „Contribuţii de la Simpozion (Beiträge vom
Symposium)” (p. 3-201), partea a doua fiind dedicată „Studiilor despre rugăciune în Iudaismul timpuriu, Noul Testament şi Creştinismul timpuriu (Studien zum Gebet im Frühjudentum, Neuen Testament und Frühen Christentum)” (p. 205-460).
Primul articol (p. 3-24), intitulat Silence and Proper Intention in Late Second Temple and Early Rabbinic Prayer: the Case for mBerakhot 5, 1 (Tăcere şi gând cuviincios
în perioada celui de-al doilea templu şi în rugăciunea rabinică timpurie), este semnat de
profesorul Konstantinos Zarras de la Facultatea de Teologie din Atena. Profesorul Urs von
Arx semnează cel de-al doilea articol, intitulat Fürbittendes Gebet im Neuen Testament
(Rugăciunea pentru ceilalţi în Noul Testament) (p. 25-75). O reevaluare a cercetărilor
exegetice dedicate rugăciunii domneşti este oferită de profesorul Hans Klein de la Departamentul de Teologie Protestantă din Sibiu, în articolul Das Vaterunser. Seine Geschichte
und sein Verständnis bei Jesus und im frühen Christentum (Rugăciunea Tatăl nostru. Istoria şi receptarea ei de Iisus şi în creştinismul timpuriu) (p. 77-114). Profesorul Helmut
Löhr de la Facultatea de Teologie Evanghelică din Münster dedică studiul său cercetării
Formelor şi tradiţiilor de rugăciune la Sf. Pavel (Formen und Traditionen des Gebets bei
Paulus) (p. 115-132). O analiză a structurii şi teologiei rugăciunii pauline din Epistola
către Efeseni 3, 14-19 (Paul Praying in the Post-Pauline Era. A Structural and Theological Study of Paul’s Prayer in Eph 3, 14-19) (p. 133-163) este oferită de profesorul grec
Christos Karakolis. Studiul părintelui profesor Vasile Mihoc despre Prayer to Jesus in the
New Testament (Rugăciunea către Iisus în Noul Testament) (p. 165-183) este urmat de
rezumatul simpozionului, semnat de profesorul James D.G. Dunn (p. 185-201).
Partea a doua a volumului, dedicată „rugăciunii în Iudaismul timpuriu, Noul Testament şi Creştinismul timpuriu”, este deschisă de Barbara Schmitz de la Institutul pentru
Teologie Catolică din Essen printr-o meditaţie asupra rugăciunii dreptului Simeon (Leben
aus der präsentischen Ermutigung Gottes. Überlegungen zu Simeons Gebet – Lk 2, 25-35)
(p. 205-232). Rolul rugăciunii în Evanghelia după Ioan este prezentat de Karl-Heinrich
Ostmeyer (Prayer as Demarcation. The Function of Prayer in the Gospel of John) (p. 233247). Das Gebet der Heiligen (Rugăciunea sfinţilor) este titlul studiului lui Franz Tóth
(p. 249-311). Profesorul Christfried Böttrich de la Facultatea de Teologie din Greifswald
(Germania) prezintă o cercetare asupra imnului „Sanctus” în liturghia sinagogii elenistice
(Das „Sanctus” in der Liturgie der hellenistischen Synagoge) (p. 313-354). Problematica
rugăciunilor pentru cei morţi în perioada de început a creştinismului este analizată de
Thomas J. Kraus în studiul său intitulat Fürbitte für die Toten im frühen Christentum:
„Ich werde ... den gewähren, den sie aus der Strafe erbitten” (p. 355-396). Rugăciunile redate în primele acte martirice fac obiectul cercetării profesorului Tobias Nicklas de
la Facultatea de Teologie catolică din Regensburg, în studiul său Gebete in frühchristlichen Märtyrerakten (p. 397-426). Rugăciunea ca ofrandă adusă lui Dumnezeu în tradiţia
orientală şi reflectarea ei în polemica antiiudaică din Orientul veacului al IV-lea potrivit
informaţiilor pe care le oferă Aphrahat sunt analizate de Dmitij F. Bumazhnov în studiul
său Gebet als Opfer in Dem. IV des Aphrahat. Eine spirituelle Lehre im Dienste der anti-
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jüdischen Polemik der ostsyrischen Kirche im frühen 4. Jahrhundert (p. 427-436). Ultimul
studiu, semnat de profesorul grec Konstantinos Kornarakis, oferă câteva meditaţii asupra
versetului 2 al Psalmului 129 (în traducerea românească a Bibliei Psalmul 129, 1): „Din
adâncurile mele am strigat către Tine, Doamne!” şi a reflectării lui în tradiţia răsăriteană,
cu o analiză a poziţiei Sf. Ioan Gură de Aur cu privire la originile strigătului ca rugăciune
înălţată către Dumnezeu („Out of my depths I cried to you Lord (Ps 129, 2 LXX)”. Models
of crying and St. John Chrysostom’s positions on the origins of human cry as prayer. An
ethical analysis) (p. 437-460).
Redactate cu o acrivie ştiinţifică bine-cunoscută studiului biblic apusean, studiile
prezentate în volumul semnalat sunt o invitaţie la aprofundarea rugăciunii în creştinismul
primelor veacuri şi a elementelor iudaice care au influenţat rugăciunea personală a creştinilor şi cultul liturgic al Bisericii din primele veacuri.
Pr. Drd. Radu Gârbacea

Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de Jésus dans
la christianisme antique, Genève, Labor et Fides, în colecţia „Christianismes
antiques”, 2009, 178 p., ISBN 978-2-8309-1340-8
Deşi dimensiunea prezenţei Maicii Domnului în întreg universul creştin este impresionantă, iar literatura creştină apocrifă apărută în jurul personalităţii acesteia, extrem de
vastă, în cuprinsul scrierilor canonice ale Noului Testament observăm referiri mai degrabă
discrete la Maica Domnului. În mod firesc apar întrebări în legătură cu originea acestor
scrieri necanonice.
Autorul prezentei lucrări, Enrico Norelli, profesor de istorie a creştinismului primar
la Universitatea din Geneva, specialist în istoria literaturii primelor secole creştine, ne
introduce în lumea pe cât de fascinantă, pe atât de complexă a scrierilor apocrife ce au
apărut în jurul naşterii, vieţii şi adormirii Maicii Domnului, începând cu perioada de început a creştinismului, şi chiar până în cea medievală. Tradusă şi adaptată din limba italiană,
această lucrare minuţios elaborată inaugurează o nouă colecţie de studii, monografii şi
traduceri de texte ale Antichităţii creştine, „Christianismes antiques”, condusă de către
Enrico Norelli şi Gabriella Aragione.
Lucrarea este împărţită în trei capitole. În primul capitol, autorul îşi prezintă propria
metodă de abordare şi de analiză a textelor privitoare la viaţa şi adormirea Maicii Domnului. Ceea ce este neobişnuit în contextul studiilor mariologice anterioare este întrebarea
pusă chiar la începutul primului capitol: „Se poate studia în mod separat persoana Mariei
în scrierile canonice şi în cele apocrife?” (p. 13). Răspunsul pe care îl va da autorul este
şi mai frapant, iar metoda sa de abordare este cel puţin inedită, dacă nu chiar intrigatoare
pentru cei ce sunt obişnuiţi cu analizele „clasice”. Autorul propune o abordare independentă de canonicitatea sau necanonicitatea textelor, reducând la un numitor comun aceste
scrieri, ce devin apoi canonice sau apocrife. Tocmai faptul că literatura creştină din perioada primară nu era încă sedimentată, iar canonul Noului Testament nu era încă alcătuit, îl
face pe autor să nu catalogheze literatura creştină din perioada primară nici canonică, nici

202

