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Taina Fiului Omului. 

Studiu exegetic-teologic al prevestirilor Patimilor şi Învierii 

în Evangheliile sinoptice 

(rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Fiul Omului, prevestirile Patimilor şi 

Învierii, metoda istorico-critică, profeţii mesianice, 

Evanghelii sinoptice. 

 

Studierea sistematică a celor trei prevestiri ale Patimilor şi Învierii (Mc 8:31-33 || Mt 

16:21-23 || Lc 9:21-22; Mc 9:30-32 || Mt 17:22-23 || Lc 9:43b-45; Mc 10:32-34 || Mt 20:17-19 

|| Lc 18:31-34) a fost destul de ignorată sau evitată în cercetarea biblică, iar când a fost adusă 

în discuţie, a dus la numeroase controverse de natură teologică.  O mare parte a cercetătorilor 

consideră aceste prevestiri drept nişte vaticinia ex eventu, un produs al redactării creştine a 

vieţii lui Iisus, prin care se dorea arătarea rolului providenţial şi răscumpărător al morţii Sale, 

deci, cu alte cuvinte, o invenţie a Bisericii. Exactitatea şi precizia cu care sunt prezentate 

diferitele momente ale patimilor Mântuitorului a stârnit în unii convingerea că aceste cuvinte 

nu puteau fi scrise mai înainte ca evenimentele să fi avut loc. 

Plecând de la situaţia prezentă, această lucrare încearcă să investigheze dacă, într-

adevăr, aceste discursuri ale lui Iisus nu pot fi acceptate în maniera în care sunt prezentate în 

Evanghelii, ca nişte instrucţii adresate ucenicilor, într-o manieră privată, prin care aceştia 

erau pregătiţi atât pentru evenimentele care urmau să aibă loc în curând, cât şi pentru 

activitatea misionară pe care trebuiau să o desfăşoare după Înălţare. Astfel, se încearcă 

înţelegerea acestor discursuri în contextul original în care au fost rostite, prin reconstituirea 

circumstanţelor istorice, teologice şi culturale ale iudaismului primului secol d.Hr., cu 

credinţele, aşteptările şi dezamăgirile sale, care să explice maniera de transmitere a unor 

astfel de învăţături şi reacţiile pe care le-au avut ucenicii. Se doreşte, apoi, înţelegerea 

conţinutului acestor prevestiri în sine, fără a se face apel la evenimentele propriu-zise ale 

Patimilor şi Învierii pentru explicarea transmiterii unui astfel de mesaj. Avându-şi originea în 

activitatea didactică a lui Iisus, aceste declaraţii trebuie să aibă semnificaţii specifice 

independent de evenimentele viitoare la care fac referire, chiar dacă înţelegerea lor deplină va 

veni abia după împlinirea lor. Astfel, se încearcă identificarea unei teologii a prevestirilor, 

care se va impune drept cheie ermineutică a interpretării evenimentelor Patimilor şi Învierii 

de către comunitatea creştină. 
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Lucrarea, alcătuită din opt capitole, se poate divide în două părţi, în funcţie de modul de 

abordare a textelor analizate. Astfel, o primă parte oferă o analiză exegetică a diferitelor texte 

ale prevestirilor Patimilor şi Învierii, în special prin aplicarea principiilor metodei istorico-

critice, dar şi prin valorificarea unor alte metode de cercetare, precum naratologia. În cea de-a 

doua parte voi încerca o abordare mai mult tematică, în care voi investiga, dintr-o perspectivă 

diacronică,  principalele elemente identificate în textul prevestirilor care ar putea contribui la 

identificarea unei teologii specifice unor pasaje atât de controversate ale tradiţiei evanghelice. 

Primele trei capitole urmăresc principalii paşi metodologici ai metodei istorico-critice, 

în legătură cu fiecare dintre cele trei prevestiri principale ale Patimilor şi Învierii, în toate 

variantele sinoptice. Astfel, fiecare dintre ele începe printr-o analiză a diferitelor manuscrise 

ale pasajelor respective, prezente în ediţiile critice ale Noului Testament, în vederea 

reconstruirii textului cel mai apropiat cât mai apropiat de aşa-numitul „autograf” al 

evangheliştilor; acest demers corespunde etapei criticii textuale (critica textus), în urma 

căreia se stabileşte textul în legătură cu care se va face analiza ulterioară.  

În continuare, se face o prezentare a modului în care se raportează între ele, la nivel 

literar, textele diferitelor variante sinoptice ale fiecăreia dintre prevestiri, prin evidenţierea cât 

mai clară a concordanţelor şi diferenţelor dintre acestea. Rezultatele acestei investigaţii sunt 

confruntate, apoi, cu principalele teorii sinoptice existente în ziua de astăzi, în scopul emiterii 

unor ipoteze cu privire la dinamica surselor acestor pericope şi a modului în care fiecare 

evanghelist a cunoscut sau nu scrierile celorlalţi autori. Se propune soluţia oferită de aşa-

numită „ipoteză a celor două documente”, care susţine prioritatea lui Marcu faţă de ceilalţi 

evanghelişti, fapt care transformă opera sa într-o sursă pentru celelalte două Evanghelii 

sinoptice. La aceasta se adaugă, eventual, materialul suplimentar al unei surse comune a lui 

Matei şi Luca, independentă de Marcu, care ar fi putut transmite o tradiţie a prevestirilor. Se 

menţine, totuşi, o rezervă în impunerea acestei teorii ca soluţie unică în problema sinoptică a 

prevestirilor Patimilor şi Învierii, considerându-se posibilitatea unei dinamici mai complexe 

şi mai fluide a surselor, care nu ar putea fi determinată cu precizie în ziua de astăzi. Toată 

această discuţie corespunde etapei „criticii literare”. 

Secţiunea următoare a fiecăruia dintre primele trei capitole se concentrează pe 

problema autenticităţii istorice şi a originii prevestirilor Patimilor şi Învierii. Se încearcă o 

expunere cât mai clară a contestaţiilor aduse istoricităţii prevestirilor, a răspunsurilor oferite 

de către apologeţii autenticităţii, a scenariilor ipotetice propuse pentru originea acestor 

pericope şi a argumentelor în favoarea unei origini a lor în predica Mântuitorului. Se 

realizează, apoi, o reconstrucţie sintetică a ceea ce poate fi considerat cadrul original (Sitz im 
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Leben) al rostirii fiecărei prevestiri, ca şi a modului în care au circulat tradiţiile prevestirilor 

în perioada dinainte de a fi fixate în textul scris al Evangheliilor. Aceste demersuri fac parte 

din „critica formelor” şi „critica tradiţiilor”, ca şi o aplicare a criteriilor de analiză a 

autenticităţii istorice a materialelor biblice. Demersurile făcute în cadrul acestei secţiuni ar 

părea inutile în contextul ortodox, care pleacă de la premisa istoricităţii tuturor datelor 

evanghelice. Trebuie însă identificate unele tendinţe, chiar în interiorul Ortodoxiei, anume 

din partea unor exegeţi ortodocşi, de a aborda un astfel de discurs în argumentaţia lor biblică. 

Pe de altă parte, popularitatea de care se bucură astăzi în cercetarea biblică diversele curente 

minimaliste fac necesară o astfel de discuţie chiar şi numai din raţiuni apologetice. 

În continuare, este tratată, pe rând, fiecare variantă sinoptică a prevestirilor Patimilor şi 

Învierii, sub toate aspectele care ţin de modul specific în care este redată de către fiecare 

evanghelist, anume: contextul evanghelic, structura,  forma literară şi redactarea sa. Se 

doreşte expunerea modalităţii specifice în care fiecare evanghelist redă cele trei prevestiri, în 

ceea ce priveşte gramatica şi stilistica utilizată, cât şi modul în care îşi modelează discursul în 

funcţie de ideile sale teologice. Această analiză depinde, astfel, într-o mare măsură de 

rezultatul criticii literare, mutând însă centrul atenţiei dinspre raporturile cu celelalte 

Evanghelii sinoptice înspre modul specific în care evanghelistul inserează în scrierea sa şi 

editează această tradiţie. Acest demers reprezintă, în metodologia ştiinţifică a exegezei 

Noului Testament, etapa „criticii redacţionale”. 

În ultima secţiune a primelor trei capitole se oferă un comentariu exegetico-teologic al 

fiecăreia dintre prevestiri, în care sunt sintetizate toate datele relevante din secţiunile 

anterioare, în vederea unei prezentări a principalelor aspecte teologice ale acestor declaraţii 

ale Mântuitorului. 

În capitolul al patrulea al acestei lucrări, intitulat „Alte prevestiri ale Patimilor şi 

Învierii”, sunt prezentate, într-o manieră sintetică, diferitele declaraţii sau gesturi simbolice 

ale Mântuitorului – în afara celor trei prevestiri ale Patimilor şi Învierii, considerate expressis 

verbis vaticinia –, în care sunt anticipate, în mod direct sau indirect, aceleaşi evenimente 

finale ale vieţii şi activităţii Sale. Aceste „prevestiri secundare” ale Patimilor şi/sau Învierii, 

presărate de-a lungul evangheliilor, oferă perspective foarte interesante cu privire la modul în 

care Mântuitorul a cunoscut şi a transmis diferite aspecte cu privire la Patimile Sale şi 

Învierea Sa viitoare. Din această categoria fac parte: alegoria Mirelui care se va lua dintre 

ucenici (Mt 9:14-15 / Mc 2:18-20 / Lc 5:33-35), semnul lui Iona (Mt 12:38-40 / Lc 11:29-30), 

conversaţia lui Iisus cu Moise şi Ilie din timpul Schimbării la Faţă (Lc 9:30-32), ca şi 

interdicţia dată ucenicilor de a nu spune nimic despre aceasta „până la Înviere” (Mc 9:9-10 || 
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Mt 17:9), dialogul despre venirea lui Ilie (Mc 9:12 / Mt 17:12), referirea la „Paharul” şi 

„Botezul” Domnului (Mt 20:20-28 / Mc 10:35-45; Lc 12:50), declaraţia criptică privind 

moartea lui Iisus ca prooroc în Ierusalim (Lc 13:31-33) şi despre patima care va avea loc mai 

înainte de „ziua Fiului Omului” (Lc 17:24-25), pilda lucrătorilor viei (Mt 21:33-46 / Mc 12:1-

12 / Lc 20:9-19), ungerea din Betania (Mt 26:10-13 / Mc 14:6-9), diferitele declaraţii din 

cadrul Cinei celei de Taină (Mt 26:17-29; Mc 14:12-25; Lc 22:7-38) şi în timpul scenei din 

Ghetsimani (Mt 26:45 / Mc 14:41). La aceasta se adaugă unele observaţii cu privire la alte 

eventuale prevestiri, precum cea cu referire la dărâmarea templului şi rezidirea sa după trei 

zile (Mt 26:61 || Mc 14:58; cf. In 2:18-22), ca şi despre prevestirile specifice Evangheliei 

după Ioan. În acest fel, se doreşte completarea tabloului diferitelor modalităţi de anticipare de 

către Iisus a morţii şi Învierii Sale, prin alte declaraţii decât cele trei prevestiri ale Patimilor şi 

Învierii. 

Al cincilea capitol tratează „dinamica prevestirilor Patimilor şi Învierii în Evangheliile 

sinoptice”. Fiecare evanghelist sinoptic accentuează în mod diferit rolul prevestirilor 

Patimilor şi Învierii în structura Evangheliei sale. Pare să existe un consens în rândul 

cercetătorilor cu privire la faptul că prevestirile Patimilor şi Învierii ar reprezenta puncte de 

reper în compoziţia narativă a Evangheliilor sinoptice. Acest lucru este afirmat în special în 

legătură cu Marcu, unde se observă cel mai conştient efort de a folosi prevestirile Patimilor şi 

Învierii pentru a introduce în mod progresiv evenimentele care trebuiau să aibă loc în 

Ierusalim. În fiecare Evanghelie, se observă o creştere a intensităţii, de la prima prevestire, 

care se concentrează pe aspectul respingerii, la a doua, unde se tratează tema predării în 

mâinile oamenilor, şi la a treia, unde se insistă pe aspectul umilinţei şi al morţii. De 

asemenea, avem o trecere treptată de la prezentarea lui Iisus ca vindecător şi predicator, 

aspecte ale autorităţii şi puterii Sale, la identificare Sa cu Mesia care suferă, este respins şi va 

fi ucis. Toate acestea conferă o anumită coerenţă şi ritmicitate textelor evanghelice. Astfel, în 

acest capitol, se pleacă de la o prezentare a prevestirilor în cadrul structurii generale a 

Evangheliilor, urmând o comparaţie între cele trei prevestiri, în modul în care se găsesc în 

fiecare dintre Evanghelii, apoi unele consideraţii cu privire la raportul dintre prevestirile 

principale şi cele minore, ca şi la raportul dintre prevestiri şi referatele Patimilor şi Învierii, 

pentru a se trage unele concluzii referitor la dinamica prevestirilor în cadrul acestor scrieri. 

În al şaselea capitol, intitulat „Substratul scripturistic al prevestirilor Patimilor şi 

Învierii Fiului Omului”, se tratează problema raporturilor dintre cele trei prevestiri şi 

Scripturile iudaice, o temă esenţială pentru înţelegerea semnificaţiilor teologice ale acestor 

declaraţii ale lui Iisus. Mântuitorul prezintă în repetate rânduri Patimile şi Învierea Sa în 
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relaţie directă cu scrierile sfinte şi cu tradiţiile poporului evreu, fapt pentru care o discuţie pe 

marginea acestor raporturi este absolut necesară. Se urmăresc următorii paşi în legătură cu 

diferitele texte şi tradiţii biblice: după o expunere sumară a sensului acestor texte în contextul 

literar în care se află în Vechiul Testament, se fac o serie de consideraţii cu privire la 

receptarea acestora în iudaismul contemporan al Mântuitorului, pentru a se înţelege modul în 

care ele sunt valorificate în legătură cu prevestirile Patimilor şi Învierii. Se evidenţiază în ce 

măsură sensul dat unor anumite concepte în legătură cu Iisus corespunde cu sensul pe care îl 

au în scrierile din care au fost extrase. De asemenea, se arată în ce măsură apelul la aceste 

texte veterotestamentare oferă un plus de înţelegere semnificaţiilor prevestirilor. În fine, se 

fac unele precizări cu privire la raportul profeţie – împlinire în legătură cu unele texte 

desemnate drept „mesianice” de către tradiţia iudaică sau creştină. O atenţie deosebită voi 

acorda tradiţiei Robului Domnului din Isaia şi capitolului al şaptelea al cărţii lui Daniel, care 

par să justifice într-o mai mare măsură modul în care Mântuitorul, în cadrul prevestirilor, 

prezintă Patimile şi Învierea ca o „împlinire” a Scripturilor. Dar se face o prezentare generală 

şi a altor texte ale Vechiului Testament sau ale literaturii iudaice intertestamentare care ar 

putea fi relevante în această discuţie. 

În ultimele două capitole se face o prezentare a principalelor motive – istorice sau 

teologice – care se regăsesc în cadrul prevestirilor Patimilor şi Învierii. Astfel, am alocat un 

întreg capitol (al şaptelea) discutării titlului de „Fiul Omului”, care reprezintă unul dintre cele 

mai discutate şi mai controversate subiecte în cercetarea biblică actuală. Tocmai datorită 

lipsei de uniformitate şi de acord în tratarea acestui subiect, am fost nevoit să acord o discuţie 

mai aprofundată a acestuia, deoarece concluziile sale prezintă o influenţă decisivă asupra 

modului în care va fi înţeles mesajul prevestirilor. Prin urmare, sunt discutate diferitele 

atestări ale formulei „Fiul Omului” în cadrul iudaismului pre-creştin, după care sunt expuse 

principalele opinii privind sensul acesteia în cadrul predicii Mântuitorului. După o clasificare 

a diferitelor contexte în care este utilizat acest titlu în legătură cu Iisus în predica Sa, se fac 

unele consideraţii cu privire la rolul său în cadrul prevestirilor Patimilor şi Învierii, în 

legătură cu suferinţele mesianice. 

Iar în ultimul capitol sunt expuse celelalte elemente semnificative identificate în textul 

prevestirilor, mai exact a cele care ţin de mesajul propriu-zis al Mântuitorului, în special a 

etapelor Patimilor şi Învierii lui Iisus. Sunt prezente, astfel, următoarele subsecţiuni ale 

acestui capitol: „atitudinea lui Iisus faţă de propriile Patimi şi Înviere”; „necesitatea şi 

iminenţa Patimilor şi Învierii”; „pătimirea Fiului Omului”; „respingerea Fiului Omului”;, 

„predarea Fiului Omului”; „condamnarea Fiului Omului” „batjocorirea Fiului Omului”; 
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„ocărârea Fiului Omului”, „scuiparea Fiului Omului”; „biciuirea Fiului Omului”; „uciderea 

Fiului Omului”; „Învierea” Fiului Omului; „agenţii Patimilor şi Învierii Fiului Omului”. 

Fiecare dintre aceste elemente este analizat prin raportare la tradiţia scripturistică şi 

conceptuală a iudaismului precreştin, care oferă un plus de înţelegere modului utilizării sale 

în cadrul prevestirilor. Ceea ce interesează nu este atât de mult modul în care au avut loc 

aceste acte în cadrul evenimentelor finale ale vieţii lui Iisus, ci implicaţiile pe care le au 

expunerea lor în cadrul prevestirilor, în faţa ucenicilor care aveau cu totul alte aşteptări de la 

Învăţătorul lor şi care nu asistaseră încă la împlinirea lor.  

Ceea ce se poate afirma, în urma acestui studiu, este că prevestirile Patimilor şi Învierii 

reprezintă o componentă esenţială a mesajului Mântuitorului Iisus Hristos, neputându-li-se 

contesta autenticitatea istorică şi integritatea modului în care sunt prezentate de către cei trei 

evanghelişti sinoptici. Mântuitorul le oferă ucenicilor o instrucţie cu un caracter cu totul 

special, care avea să-i pregătească nu numai pentru înfruntarea şi înţelegerea imediată a 

evenimentelor finale ale vieţii şi activităţii Sale, la care vor asista în scurt timp, ci pentru a 

deveni adevăraţi mărturisitori ai lui Hristos în lume. Iisus le oferă cea mai pertinentă şi mai 

cuprinzătoare interpretare a evenimentului Crucii, care pleacă de la studierea Scripturilor 

iudaice, prin care se fixase şi se transmise voinţa absolută a lui Dumnezeu pentru mântuirea 

lumii. Îi face astfel să înţeleagă faptul că moartea şi învierea Sa nu sunt nişte simple 

„accidente”, întâmplări determinate de circumstanţele ostile în care se desfăşoară misiunea lui 

Iisus, ci sunt prevăzute în planul cel din veşnicie al lui Dumnezeu, care implica şi aceste acte 

în legătură cu Iisus – Fiul Omului. Astfel, ucenicii vor fi capabili, după Înviere, în urma unor 

confirmări ulterioare venite din partea Mântuitorului, în timpul arătărilor Sale către ei, să 

înţeleagă iconomia mântuirii, pentru a putea propovădui apoi întregii omeniri ceea ce va fi 

numit „nebunia Crucii”. Evangheliştii, la rândul lor, conştienţi de importanţa acestui mesaj, l-

au transmis într-o manieră foarte fidelă, integrându-l în ansamblul scrierilor lor, dar oferind şi 

unele elemente interpretative, care aveau scopul de a evidenţia anumite particularităţi asupra 

cărora doreau să insiste. Uniformitatea de care dau dovadă Evangheliile sinoptice în 

transmiterea celor trei prevestiri ale Patimilor şi Învierii demonstrează, astfel, importanţa 

majoră pe care o joacă aceste declaraţii ale lui Iisus în ansamblul activităţii Sale. Iar fixarea 

lor scrisă oferă un corespondent al acestui fapt în modul în care autori biblici aşează acest 

mesaj la baza structurii teologice a scrierilor lor. 
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