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Prefaţă

Lucrarea Fiul Omului în Sfintele Evanghelii. O contribuţie la dezvoltarea 
hristologiei noutestamentare a constituit, iniţial, proiectul tezei de doctorat 
a Părintelui Moldovan Andrei Tudor (Ierom. Iosif), susţinută în anul 2016, 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeș-Bolyai, sub îndru-
marea Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, titularul Catedrei de studiul Noului 
Testament a facultăţii mai sus amintită. 

Analizând lucrarea de faţă, fac câteva remarci cu privire la semnificaţia și 
importanţa subiectului cărţii, care, cu siguranţă, îl va ajuta pe cititorul „neteo-
log” să descifreze mai bine meandrele abordării respectivei teme.

În ultimul timp, în literatura de specialitate, titlul „Fiului Omului”, singurul 
pe care Iisus și L-a împropriat, a căpătat diferite interpretări, mai mult sau mai 
puţin apropiate de semnificaţia sa originală.

Așadar, întrebarea dacă, și în ce sens, Iisus Însuși S-a desemnat pe Sine 
„Fiul Omului” este una dintre problemele cele mai discutate și mai contestată 
printre bibliștii noutestamentari. Harald Lietzmann, spre exemplu, a fost unul 
dintre primii bibliști care a susţinut că Iisus nu S-a considerat niciodată pe 
Sine a fi „Fiul Omului”.1

Dar, întrucât titlul „Fiului Omului” a fost ales și folosit de către Iisus în mod 
deliberat când Se adresa mulţimii, sau Ucenicilor, ori chiar contestatarilor Săi, 
este esenţial să se cunoască ce a însemnat acest titlu nu numai pentru Iisus 
Însuși, ci și pentru ascultătorii Săi.

Abordarea temei de faţă este mai mult decât modestă în literatura româ-
nească. Ea este analizată la nivelul unor studii, dar nu într-o lucrare de anver-
gură, ca cea a unei teze de doctorat sau a unei monografii dezvoltate.2 

Așadar, lucrarea de faţă se arată a fi una necesară în ceea ce înseamnă ana-
liza semnificaţiei teologice a titulaturii „Fiul Omului”, autorul propunându-și 
o gamă extinsă de referiri în analiza exegetico-teologică a termenului: sensul 
1 Vezi, Lietzmann Harald, Der Menschenson. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Theologie, 
Freiburg i.B. und Leipzig, 1896, 34 urm.
2 A se vedea o menţionare a acestei literaturi în subcapitolul „Obiectivul cercetării” (19–25).
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mesianic al termenului în Vechiul Testament, posibilitatea înţelegerii terme-
nului de către Apostoli din perspectiva misterului kenotic și eshatologic al 
sensului noţiunii, dat de către Iisus Însuși etc. 

Lucrarea conţine 4 capitole mari, precedate de un capitol de „Preliminarii”, 
în care autorul prezintă metoda de lucru, relevanţa temei pentru literatura de 
specialitate, punând un accent important pe stadiul actual internaţional de 
cercetare a temei, cu precădere în literatura biblică românească, ceea ce con-
stituie un aport special la familiarizarea cititorului sau a specialistului cu pro-
blematica subiectului care urmează a fi tratat. 

În Capitolul 1, „Antecedentele teologice vechi-testamentare ale terme-
nului”, autorul analizează, cu precădere, terminologia și imagistica din car-
tea profetului Daniel 7, pe care o leagă de suferinţele Fiului Omului, aplicate 
Persoanei lui Iisus. Combinând, apoi, titulatura „Fiul Omului” (Bar Enoș și 
Bar-Nașa) cu titlul „Ebed Yahve”, autorul a deschis, astfel, calea spre noi și 
provocatoare abordări pe același subiect.

Analiza așteptărilor iudaice și a viziunii apocaliptice despre Fiul Omului 
constituie o încheiere firească a primului capitol, și aceasta pentru că Mesia și 
activitatea Sa istorică nu sunt prezentate în Vechiul Testament ca fiind două 
concepte separate de istoria poporului lui Israel deoarece „istoria, instituţiile 
și profeţiile acestuia sunt asociate Lui” (p. 101).

Capitolul 2, „Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου – o perspectivă ambiguă a Evangheliș-
tilor?”, tratează, într-un prim subcapitol, problema directei referiri a lui Iisus 
la înţelegerea acestui titlu atunci când Și l-a atribuit. În același cadru tematic, 
autorul face apel și la modul în care Apostolii și-au însușit acest titlu în por-
tretizarea lui Iisus. 

Paradoxul slujirii Fiului Omului în viziunea Evangheliștilor sinoptici este 
bine accentuat de către autor în tratarea, în special, a celor două slujiri ale lui 
Iisus în calitatea Sa de Mesia: cea kenotică și cea de slavă, culminând cu ultima 
manifestare a lui Iisus, ca Fiu al Omului, în calitate de Judecător în actul final 
al Parusiei Sale (a se vedea pp. 141–154).

Un subcapitol aparte, și bine încadrat în structura tematică a lucrării, este 
cel dedicat prezenţei titulaturii „Fiul Omului” în Evanghelia a IV-a: misterul 
noţiunii, paradoxul ioaneic al înălţării Fiului Omului; autoritatea Tatălui și 
autoritatea Fiului Omului într-un înţeles complementar (pp. 154–183). 

Așadar, în ceea ce privește relaţia dintre Evangheliile sinoptice și Evanghelia 
după Ioan se evidenţiază ideea – este de părere autorul – că folosirea ter-
menului „Fiul Omului” în primele trei Evanghelii este „una dintre marile 
enigme ale teologiei Noului Testament” (p. 294), reflectată în poziţia mai 
multor critici biblici. Iisus ca „Fiu al Omului” trăiește o viaţă umană umilă 
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(cf. Mt 8,20; Lc 9,58), va suferi și va muri (Mc 8,31), dar se va întoarce întru 
slavă (cf. Mc 13,26). 

Acestea sunt cadrele celor mai caracteristice utilizări ale termenului la 
Evangheliștii Sinoptici. Evanghelistul Ioan, însă, are câteva paralele la sco-
pul eshatologic al lucrării „Fiului Omului” (In 5,27), aproximativ șase pasaje 
referindu-se, cu precădere, la pătimiri (In 3,14; 6,53; 8,28; 12,23.34; 13,31). 
Moartea este, astfel, trăsătura principală a doctrinei ioaneice cu privire la înţe-
lesul noţiunii „Fiul Omului”. 

Dar, în același timp, pentru Evanghelistul Ioan, moartea lui Iisus înseamnă, 
în mod cu totul paradoxal, și preamărirea Lui (cf. In 3,14). În acest sens, teo-
logia ioaneică marchează în mod obișnuit experienţa prezentă a mântuirii 
printr-o formă a unei „eshatologii împlinite”. Cu toate acestea, Evanghelia a 
patra păstrează, totuși, anumite trăsături ale unei eshatologii apocaliptice, în 
referirea sa la slujirea prezentă, dar mai ales finală a „Fiului Omului” (a se 
vedea In 12,25 și 12,48).

Prin urmare, o punere în paralel a semnificaţiei noţiunii „Fiul Omului”, la 
Sinoptici, cu cea prezentă în Evanghelia după Ioan, reflectată în exegeza con-
temporană, încheie logic capitolul doi al lucrării. 

Capitolul 3, „Fiul Omului – o contribuţie la înţelegerea hristologiei nou-
testamentare” (pp. 190–248.) și Cap. 4, „Dezvoltări teologice în jurul concep-
tului de Fiul Omului” (pp. 248–292), analizează subiectul dintr-o perspectivă 
teologică. Astfel, este accentuată kenoza naturii omenești implicată în semnifi-
caţia titlului hristologic „Fiul Omului”, dar și „măreţia eshatologică” a misiunii 
„Fiului Omului”, cu referire directă la Dumnezeirea sa.

Cât privește exegeza textelor, ea este bună calitate, autorul folosind cele mai 
bune comentarii moderne, alternând reflecţiile acestora cu cele patristice pe 
care autorul le-a exploatat cu mult discernământ știinţific. 

Concluziile se concentrează asupra sublinierii noutăţii temei, dar și a con-
tribuţiei personale a autorului la dezvoltarea subiectului și a perspectivei vii-
toare legată de noi abordări în acest sens. Sublinierea, de asemenea, a contri-
buţiei temei „Fiul Omului” la conturarea unei hristologii a Noului Testament 
este remarcabilă.

Bibliografia folosită de către Părintele Iosif conţine lucrări de referinţă în 
domeniul temei tratate, dovedind o bună orientare a acestuia în literatura de 
specialitate.

Așadar, ca o apreciere generală a lucrării, se poate afirma faptul că modul 
de abordare a temei, cunoașterea și citarea unora din cele mai bune și mai noi 
lucrări din literatura de specialitate, de altfel, de referinţă, stilul argumenta-
tiv de analiză al subiectului, sublinierea dimensiunii spirituale pentru lumea 
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contemporană a mesajului temei etc., fac din lucrarea Părintelui Moldovan 
Andei Tudor (Ierom. Iosif) una semnificativă pentru spaţiul biblic românesc 
noutestamentar.

Cluj-Napoca,  Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană
20 Iulie 2018 
la Sărbătoarea Sf. Ilie Tesviteanul 


