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CUVÂNT ÎNAINTE

Mediul secular, în componenţa sa politică, laică și administrativă ne arată 
că drepturile omului sunt generate de principiul democratic al înţelegerii și 
al păstrării unei rânduieli stabilite în societate, că ele sunt o convenţie, un 
contract social, pe când în teologie vorbim despre o cu totul altă origine a 
acestor drepturi: ele sunt rod al revelaţiei dumnezeiești. 

În cadrul Vechiului Testament, drepturile omului sunt puse în relaţie cu 
diferitele coduri de legi întâlnite în cuprinsul acestuia, cum ar fi Codul Legii 
(Ieș 20,1–17; Deut 5,6–21), Codul Legământului (Ieș 20,18–23,19) sau Codul 
Sfinţeniei (Lev 17–27). Analiza acestora din perspectiva amintită poate oferi 
claritate discursului care privește originea drepturilor omului, și o înţelegere 
adecvată a acestei problematici care, impregnată de discursul secular, a pier‑
dut coordonatele ei religioase.

În arealul scrierilor vechi‑testamentare drepturile omului se află în relaţie 
directă cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pronia dumnezeiască se mani‑
festă în chip evident încă din primele pagini ale cărţii Facerea (Fac 1,28–30), 
Dumnezeu arătându‑le primilor oameni faptul că toate cele necesare vieţu‑
irii lor sunt „bune foarte”. Mai apoi, prin Legea scrisă (Ieș 31,18), prin sfa‑
turile și poruncile Legii orale (Lev 26,46) descoperite prin Moise, purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu faţă de om și faţă de creaţie s‑a îmbogăţit cu noi 
conotaţii. Prin aceste legiuiri, omul a fost învăţat să se asemene din ce în ce 
mai mult cu Creatorul său și să asume într‑o formă maximală modul în care 
Dumnezeu Însuși se raportează la om și la întreaga creaţie. Din volumul de 
faţă reiese faptul că toate făgăduinţele, toate legămintele, toate legile imple‑
mentate de Dumnezeu în viaţa israeliţilor, adică toate drepturile și respon‑
sabilităţile poporului ales converg înspre asumarea unui mod de vieţuire în 
care oglindește providenţa dumnezeiască. 

În cadrul cercetării sale, părintele Varga își concentrează atenţia spre 
pasajele vechi‑testamentare care vizează implementarea Legii în cadrul 
poporului ales, chemarea omului la sfinţenie, raportul social dintre profeţi și 
autorităţile civile, precum și problema războaielor lui Israel. Analiza acestora 
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în vederea evidenţierii drepturilor omului dintr‑o perspectivă biblică repre‑
zintă un demers știinţific amplu, pe care autorul a reușit să‑l contureze, evi‑
tând eventualele disensiuni care ar putea să apară atunci când este abordat 
un asemenea subiect. 

Perspectiva pe care autorul o propune este deopotrivă teologică și soci‑
ală. Părintele Varga semnalează de la început faptul că drepturile omului 
pe care le propune Vechiul Testament sunt consemnate în textul revelat ca 
urmare a disfuncţiilor apărute în creaţie prin păcat: „Drepturile omului – 
subliniază autorul – sunt descoperite în Vechiul Testament pentru a păstra 
ordinea creaţiei (ordinea dreptăţii – ţedeq), dacă ele nu se respectă, atunci 
se perturbă ordinea cosmică gândită de Dumnezeu în creaţia Sa, întocmai 
cum s‑a petrecut la căderea lui Adam când a intrat în creaţie o dezordine, o 
mișcare orientată spre descompunere – procesul fiind schimbat de Domnul 
Hristos, Cel Care a înaintat ordinea creaţiei înspre transfigurare”. Această 
atenţionare a părintelui este benefică în înţelegerea ordinii manifestării și 
a remarcării drepturilor omului în paginile vechi‑testamentare. Dumnezeu 
nu oferă porunci și rânduieli fără o finalitate anume. Decadenţa morală a 
omului și pierderea demnităţii lui primordiale îl determină pe Dumnezeu să 
intervină în viaţa omului prin intermediul unor îngrădiri sau limitări, care 
de cele mai multe ori primesc o conotaţie juridică evidentă. Acest fapt nu se 
datorează lui Dumnezeu, ci omului, sau mai bine zis, neputinţei lui de a se 
ridica la un alt nivel de relaţionare, atât cu Dumnezeu, cât și cu semenii și 
natura înconjurătoare. Cu alte cuvinte, Legea nu se prezintă ca o îngrădire 
în vederea progresului omului în comuniunea sa cu Creatorul, ci vine pe 
fondul regresului său spiritual. Chiar și în această situaţie, purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu și manifestarea ei concretă în cadrul creaţiei este evidentă.

În cadrul preliminariilor, se aduc lămuriri cu privire la Tora (Lege), reali‑
tate vechi‑testamentară asupra căreia părintele stăruie pe tot parcursul lucră‑
rii. Modul minuţios în care sunt analizaţi termenii și conceptele, în cadrul 
acestei secţiuni, arată faptul că autorul a tratat cu maximă seriozitate posibi‑
lul efect negativ pe care un termen îl poate genera prin greșita lui înţelegere. 
Din acest motiv, pe tot parcursul lucrării vom observa că toate sintagmele, 
toţi termenii care stau la baza cercetării sunt explicaţi și contextualizaţi, la 
fel cum este cazul termenului Tora, termen cu care ne întâlnim în cadrul 
primului capitol prin așezarea sa în relaţie cu mișpat (judecată/ dreptate): 
„Atât Tora, cât și mișpat – subliniază părintele – nu sunt în sine doar sim‑
ple noţiuni juridice, ele trăite sub harul prezenţei lui Dumnezeu, manifestat 
prin slava Sa (kavod) și prin sfinţenia Sa (qadoș) – puteau fi, pentru evreul 
Vechiului Testament, mijloace de cunoaștere a lui Dumnezeu. De aceea, nu 
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există nicio diferenţă între ele, nicio separare (ţedeq are dimensiune juridică, 
dar în același timp și comunională prin implicaţiile lui berit), decât doar cea 
produsă de păcat, de învârtoșarea inimii.”

Primul capitol se concentrează pe definirea și analiza conceptuală o 
următorilor termeni: Tora (Lege), mișpat (judecată), hoq (statut), șafat (a 
judeca), sohad (corupţie), din (pledoarie), ţedeq (dreptate), berit (legământ). 
În cadrul acestuia, părintele Cătălin Varga scoate în evidenţă relaţia dintre 
conceptele cu care operează pe parcursul cercetării domniei sale: pe de‑o 
parte, vorbește de dreptate – ţedeq, definind dimensiunea teologică și exege‑
tică a acestui termen, iar pe de altă parte, vorbește de noţiunea de legământ – 
berit și pe ambele le așază în relaţie cu Legea (Tora). De altfel, sursele folosite 
în definirea acestor termeni sunt bine alese, autorul oferind o analiză morfo‑
logică, exegetică și teologică, elaborată în vederea înţelegerii termenilor și a 
conexiunilor pe care le face în capitolele următoare.

Pe parcursul celui de‑al doilea capitol, se analizează Codul Legii (Ieș 
20,2–17; Deut 5,6–21) din perspectiva drepturilor omului. Părintele C. Varga 
privește legea în relaţie cu drepturile omului din trei unghiuri: Legea natu-
rală / dreptul natural sau despre o etică primordială, Codul Legii ca stabilitate 
a drepturilor omului și Legea de pe Sinai ca fundament legal al drepturilor 
omului. Acest mod de abordare facilitează înţelegerea a două aspecte cu pri‑
vire la lege. Pe de‑o parte, că aceasta ocupă un loc central în cadrul învă‑
ţăturilor vechi‑testamentare, stând la baza evoluţiei poporului ales, iar pe 
de altă parte, că la baza drepturilor omului, fie privind din punct de vedere 
civil‑juridic, fie teologic, stă Legea lui Dumnezeu, cea care rânduiește și 
cârmuiește principiile convieţuirii sociale și prezintă dreptatea ca fiind un 
temei al comuniunii dintre Dumnezeu și om. Cel mai relevant exemplu este 
Decalogul, pe care autorul îl descrie ca un compendiu de dimensiuni teolo‑
gice, afirmând că „toate aceste dimensiuni teologice sunt însumate în ceea 
ce noi numim «dreptul la sfinţire» al israelitului de atunci și a tuturor oame‑
nilor de astăzi prin Jertfa lui Hristos Domnul”.

Capitolul al treilea are în vedere Codul Legământului (Ieș 20, 18–23, 19) 
și modul de receptare a acestuia în diverse perioade istorice. Specific acestei 
secţiuni este faptul că autorul subliniază modul în care Codul Legământului 
trece din spaţiul vechi‑testamentar în cel nou‑testamentar prin interioriza‑
rea Torei, prin dispoziţia lăuntrică a omului spre Aceasta, subliniată mai ales 
în contextul scrierilor deuteronomice și pauline. Ideea prezentată în această 
ultimă secvenţă este aceea că Legea este împlinită prin iubire, lucru consem‑
nat de către Sf. Ap. Pavel, care afirmă „faptul că împlinirea Legii se rezumă 
la iubirea aproapelui (Rom 13,8–10), căci numai în iubire Trupul mistic 
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al lui Hristos devine vizibil și se revarsă în viaţa omului atât de mult încât 
dacă cineva păcătuiește împotriva fratelui său, de fapt greșește împotriva lui 
Iisus (1Cor 8,12). Împlinirea Torei întru iubire nu este doar exterioară, ci 
pătrunde în cele mai adânci locașuri ale sufletului, în cele mai mărunte acţi‑
uni (Rom 12,9–15; 1Cor 9,19–22; Gal 5,13; 6,2), pentru că numai dragostea 
este legea fundamentală a vieţii omului”.

Cel de‑al patrulea capitol prezintă Codul Sfinţeniei ca fiind deasupra drep‑
turilor omului, o încununare a vieţii petrecute în dreptate. Părintele Cătălin 
Varga analizează Codul Sfinţeniei pe baza textului din Levitic 17–27, de la 
care dezvoltă ideea că acesta este rezultatul unic al drepturilor omului și că el 
conduce înspre depășirea înţelesului juridic și secular al drepturilor omului. 
Este important de precizat faptul că în înţelegerea conceptului de sfinţenie 
este nevoie de o depășire a sensurilor juridice sau seculare, fiindcă în spatele 
cuvintelor scripturistice, a codurilor biblice, se află Dumnezeu, Cel Care le 
guvernează și le revelează în istoria mântuirii neamului, ele având un scop 
mai presus de înţelegerea strict lumească a omului. De aceea, prezentarea 
perspectivei eshatologice cu privire la Codurile biblice oferă un înţeles care 
depășește cadrul istoric, ele având menirea să‑l conducă pe om spre starea pe 
care, tot pe fondul nerespectării unei legi/porunci, a pierdut‑o. 

Ultimele două capitole sunt prezentări ale relaţiei dintre forma de expri‑
mare a Legii dumnezeiești prin revelaţie și cea a exprimării legii civile prin 
formele administrative existente în perioada vechi‑testamentară. În capitolul 
al cincilea este descrisă relaţia dintre profeţi și autorităţile civile, prezentând 
formele de organizare administrative civile pe parcursul lor istoric, iar în cel 
de‑al șaselea este expusă problematica războaielor lui Israel din perspectiva 
drepturilor omului. În cadrul acestor două capitole sunt prezentate modurile 
prin care, pe temeiul unor relaţionări între Legea lui Dumnezeu și legea con‑
sacrată de către om, se ajunge la înţelegerea faptului că Legea lui Dumnezeu 
este superioară oricărei forme de exprimare legislativă umană.

În cadrul concluziilor, autorul face câteva precizări asupra modului în 
care Legea lui Dumnezeu poate fi asumată în cadrul societăţii contemporane 
descriind cum anume este organizată comunitatea eclesială: „Comunitatea 
mărturisitoare a Învierii lui Hristos nu mai trăiește sub imperativul legal al 
respectării drepturilor celorlalţi, sub logica unei vieţi compulsive și reducţi‑
oniste – ci spiritul eliberat de sub jugul juridicului respectă drepturile celor‑
lalţi în mod involuntar, ca o consecinţă genuină a iubirii, a umplerii de slava 
lui Hristos. Înţelese în modul acesta, drepturile omului se regăsesc în Biblie 
la tot pasul”.
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Lucrarea aceasta, realizată de părintele Cătălin Varga, reprezintă o nou‑
tate în arealul vechi‑testamentar românesc, mai ales datorită caracterului 
interdisciplinar pe care îl propune prin îmbinarea domeniului teologic cu cel 
politic. În cercetările actuale care vizează drepturile omului nu se amintește 
decât tangenţial despre originea biblică a acestora. Din aceste considerente, 
credem că lucrarea de faţă, în care se oferă o perspectivă scripturistică de 
ansamblu asupra drepturilor omului, este binevenită. Datorită construcţiei 
și a elementelor dezbătute pe parcursul ei, lucrarea autorului constituie un 
reper în zona interferenţei dintre drepturile civile și politice ale omului și 
spaţiul teologic biblic românesc. 

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă




