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Literatura sapienţială a Vechiului Testament este recunoscută prin incidenţa sa asupra
formării morale, intelectuale şi spirituale a omului. În Sfânta Scriptură, înţelepciunea este acea
calitate morală şi practică, care ghidează şi armonizează caracterul individului, pentru a lua
decizii care sunt în acelaşi timp drepte şi benefice. Incursiunea în literatura înţelepciunii, ne va
introduce într-o serie de aspecte ale vieţii umane, ce sunt relevante pentru viaţa fiecărui
individ în parte dar şi în privinţa relaţiilor cu ceilalţi indivizi. Literatura sapienţială se înscrie
în această dorinţă divină de a salva omenirea căzută, dorinţă a lui Dumnezeu de a reînnoi
legămintele cu coroana creaţiei, a acordurilor sacre şi de a reface starea de har pierdută.
În lipsei unei structurări tematice a scrierilor sapienţiale, am hotărât pentru temele
alese, în lucrarea de faţă, să localizez fiecare proverb din cărţile sapienţiale, ce are legătură cu
tema respectivă, şi să-l comentez coroborând versetele pentru o lămurire a subiectului ales.
Fiecare proverb, în parte, oferă o învăţătură cu o perspectivă actuală nouă, plină de
înţelepciune, precum şi cel mai bun mod de a privi, cu alţi ochi, tot ceeea ce ne înconjoară,
inclusiv relaţiile interpersonale, raportat la câteva domenii stiinţifice, cum ar fi medicină,
economie şi drept. „Maniera discursivă a cărţilor didactico-poetice, nu este cea a unui tratat
teologic explicativ, în care teologia să fie expusă axiomatic, ci un discurs pedagogico-liric în
care adevărul este exprimat mai degrabă ca apotemă interpretabilă” (Ioan Chirilă).
Corpusul scrierilor sapienţiale transmite, pentru generaţiile prezente şi viitoare, o
învăţătură ce beneficiază de o experinţă milenară. Aceasta se cere pusă în practică, cu
promisiunea de a deschide perspective noi în problemele care ne privesc. Dobândirea
înţelepciunii, enunţată în scurtele proverbe din Vechiul Testament, este destinată celor ce cred
în Dumnezeu, sau celor ce-L descoperă pe Dumnezeu, pentru îndrumarea pe calea vieţii de zi
cu zi. Datorită arealului complex de teme abordate, aceste învăţături, odată însuşite şi puse în
practică, conferă o viziune de ansamblu, complexă, de a acţiona şi în consecinţă, a avea
rezultate considerabile în orice situaţie, cu şanse mari spre o reuşită sigură.
Lucrarea de faţă nu se doreşte a fi o lucrare ştiinţifică ce va epuiza subiectul ales, ci un
punct de plecare în studierea eticii scrierilor sapienţiale. Prin intermediul acestei lucrări, se
doreşte a oferi puncte de legătură, puncte convergente, între gândirea impregnată de fiorul
sacru al poporului evreu, cu modalitatea de abordare actuală a profesiilor alese, oferind o
nuanţă nouă şi în acelaşi timp veche, dar nu învechită în domeniului eticii. Din gândirea
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elevată a poporului evreu, consemnată în Scrierile Sapienţiale ale Sfintei Scripturi, vom
extrage versetele elocvente cu tentă etică, iar în comentariile pe text, vom scoate în evidenţă
superioritatea şi beneficiile eticii teocentrice a poporului evreu.
Formulările în antiteză a versetelor culese, unde se îngemânează, binele şi răul,
dreptatea şi nedreptatea, viaţa şi moartea, ne oferă posibilitatea să considerăm învăţătura
scrierilor sapienţiale drept o lucrare etică, datorită rolului activ de a influenţa viaţa şi relaţiile
sociale dintre oameni. Accentul pus pe valorilor morale şi condiţia umană, din perspectiva
revelaţiei divine, menţionat în Sfânta Scriptură, oferă eticii un plus de valoare.
Poate că cea mai mare slăbiciune din istorie a fost propunerea mişcării umaniste de
redactare a eticii, făcând abstracţie de înţelepciunea religioasă a Sfintei Scripturi. Mai târziu sa ajuns la presupunerea că este posibil să se separe teologia de etică. Studiul eticii este bazat,
de fapt, pe o structură teologică. Fără îndoială, anticii au încercat să dezvolte o etică seculară
în afara presupoziţiilor religioase. Însă în lumea antică nu exista nicio naţiune cu o viziune
teologică atât de dominantă, asemenea poporului Israel. Încercările moderne de a separa
comportamentul etic al omului de datoria faţă de Dumnezeu sunt inadecvate.
Sfânta Scriptură este un tezaur de învăţături revelate. Bogăţia de teme, sensuri şi
modalităţi de exprimare revendică din partea cititorului o abordare diversificată. Cărţile Sfintei
Scripturi dedicate genului liric sapienţial mărturisesc în unanimitate despre întreaga Sfântă
Scriptură că descoperă „toată înţelepciunea”, care-l conduce pe om în timpul întregii sale vieţi,
spre înfăptuirea binelui şi a dreptăţii, ca şi spre îndepărtarea de păcat. Această învăţătură,
odată cunoscută şi pusă în practică, îi conferă celui ce şi-o însuşeşte nemurirea: „A şti puterea
Ta este rădăcina nemuririi” (Sol 15,3). Tezaurul de sensuri ale Sfintei Scripturi se poate
descoperi treptat, pe măsura strădaniei celui interesat de a-şi modela viaţa în conformitate cu
exigenţele acesteia. O analiză a datelor furnizate de scrierile sapienţiale ale Sfintei Scripturi
surprinde plăcut pe oricine se apropie cu credinţă de ele, prin maximele pline de substanţă şi
prin fineţea elaborării lor. Ideile enunţate în aceste scrieri scot la iveală esenţe literare
privitoare la dimensiuni etice şi morale, care vizează diverse medii profesionale, cum ar fi
economia, dreptul, medicina. Comentariile Sfinţilor Părinţi ne vor ajută în a reface legături
între problemele şi preocupările sociale prezentate în Vechiul Testament şi problemele
similare cu care se confruntă lumea de astăzi, oferindu-ne noi perspective pentru a crea punţi
de legătură între teologie şi etică.
În strădania noastră de a aprofunda semnificaţiile Scrierilor Sapienţiale ale Vechiului
Testament, sunt necesare informaţii despre contextul social şi politic al Vechiului Testament
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în care acestea au apărut. Acestea pot constitui o nouă premisă sau „puncte de sprijin pentru
conceptul de astăzi, asupra omului” (Andrei Marga). Literatura înţelepciunii înglobează o
tradiţie în creştere a binomului cunoaştere-morală, care a fost încorporată, în cele din urmă, în
cinci principale cărţi canonice şi deuterocanonice (Pilde-Proverbele, Iov, Ecclesiast, Isus Sirah
şi Înţelepciunea lui Solomon) şi care a avut o influenţă în conturarea limbii şi în conţinutul
altor colecţii din literatura Sfintei Scripturi. Literatura sapienţială a influenţat în mod special
formarea şi conţinutul colecţiilor ulterioare de proverbe, răspândite în mai toate cărţile Sfintei
Scripturi şi implicit educaţia etică, prin oferirea unei părţi însemnate a învăţăturilor ce au
contribuit la formarea incipientă a caracterului şi vieţii morale din comunităţile evreieşti şi
creştine.
Literatura Sapienţială a Vechiului Testament este până astăzi un izvor nesecat de apă
vie, prin profunzimea învăţăturilor şi a mesajului transmis peste veacuri. Forţa mesajului are la
temelie pe Dumnezeu ca revelator a voinţei Sale pentru „coroana creaţiei”- omul. Învăţătura
înţelepciunii revelată de Dumnezeu prin oameni aleşi, a reuşit de-a lungul timpului să
transforme mentalităţi, oameni, popoare, influenţându-le în sens pozitiv spre săvârşirea
binelui. Înţelepciunea prezentată în Sfânta Scriptură nu este o structură autonomă ce aparţine
exclusiv omului, ci ea este de fapt un har pentru cei ce intră şi rămân în comuniune cu
Dumnezeu, conform citatului: ,,De cei batjocoritori El râde iar celor smeriţi le dă har” (Pilde
3,34). Înţelepciunea este un atribut al lui Dumnezeu, însă omul este chemat spre a se împărtăşi
de revărsarea înţelepciunii, ca lucrare a Duhului Sfânt, prin rămânerea într-o relaţie statornică
cu Izvorul înţelepciunii.
Textul Sfintei Scripturi ne oferă o multitudine de exemple, învăţături legate de
comportamentul moral sau imoral al oamenilor din istoria vechiului Israel. Totodată sunt
evidenţiate aspecte ce ţin de adevăr, corectitudine, dreptate, precum şi personaje biblice, ca
modele demne de urmat. Menţionăm faptul că termenul de etică în scrierile sapienţiale este
într-o relaţie sinergică cu termenul de dreptate.
Scrierile sapienţiale ale Vechiului Testament sunt încântătoare prin stilul elegant de a
transmite mesajul divin, ceea ce denotă că autorii acestor scrieri erau oameni aleşi, înzestraţi
cu puterea duhovnicească de pătrundere şi înţelegere a mesajului divin şi a înţelepciunii
divine.
Scrierile Sapienţiale, adânc impregnate de fiorul divin, pot fi considerate un manual de
etică, o etică cu un caracter eminamente religios. Teocentrismul, a stat la baza existenţei şi
manifestărilor în viaţa de zi cu zi a poporului evreu, iar scopul învăţării şi punerii în practică a
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înţelepciunii a fost acela de a aduce individul în armonie cu „ordinea” stabilită de Dumnezeu.
Acţiunile săvârşite conform învăţăturilor înţelepciunii Sfintei Scripturi îl duc pe om în
proximitatea lui Dumnezeu. Pentru cel ce dobândeşte înţelepciunea este firesc ca şi faptele lui
să fie morale, în concordanţă cu legiuirile dumnezeieşti.
Înţelepciunea lui Dumnezeu, concepută din punct de vedere intelectual, este
considerată ca incluzând înţelegerea legilor universului, imposibil de atins de om, iar
înţelepciunea omenească este considerată ca fiind o calitate etică. Pornind de la afirmaţia că
etica este ştiinţa dezvoltată pe conceptele binelui şi răului, am considerat important să oferim o
atenţie deosebită Sfântului Antonie cel Mare, care consideră că „celui ce nu ştie să
deosebească binele de rău nu-i este îngăduit de a judeca pe cei buni sau pe cei răi. Căci bun
este omul care cunoaşte pe Dumnezeu, dar el nu este bun, nu ştie nimic şi nici nu va şti
vreodată. Căci calea cunoştinţei lui Dumnezeu este bunătatea”. Mai mult, Sfântul Antonie cel
Mare acordă o atenţie deosebită faptului de a fi om raţional cu dorinţa de a evidenţia că
adevărata raţionalitate nu există decât în comuniune cu Dumnezeu cel ce a sădit în toată
creaţia raţiunea Sa. „Oamenii se socotesc raţionali, însă pe nedrept, căci nu sunt raţionali. Unii
au învăţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sunt numai aceia care au sufletul
raţional, pot să deosebească ce este binele şi ce este răul, se feresc de cele rele şi vătămătoare
sufletului şi toată grija o au spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le săvârşesc cu
multă mulţumire către Dumnezeu. Numai aceştia trebuie să se numească oameni raţionali”.
Titlul prezentei lucrării „Etica profesională în scrierile sapienţiale ale Vechiului
Testament”, a fost ales pentru a se cerceta interacţionarea textului biblic cu segmentul social,
din dorinţa îmbinării studiilor teologice cu studiile manageriale absolvite de către
subsemnatul. Scopul acestei cercetări este de a evidenţia aceste aspecte etice ale Vechiului
Testament, mare parte a acestor învăţături fiind condensate în scrierile sapienţiale ale
Vechiului Testament.
Dorinţa de a cerceta literatura sapienţială are la bază evidenţierea textelor referitoare la
reguli de conduită, datoriile faţă de aproapele, sfaturi şi maxime. Au fost identificate mai
multe direcţii în plan social legate de medicină, farmacie, economie, justiţie si educaţie.
Lucrările şi articolele din acest domeniu, coroborate cu versetele biblice care fac referire la
domeniile pe care le-am ales (medicină, economie, justiţie, educaţie) deschid noi orizonturi,
contribuind la o mai bună înţelegere a necesităţii înţelepciunii biblice în viaţa omului
contemporan. În acest sens, lucrarea prezentă încearcă să clarifice sensul noţiunii de etică în
plan social şi teologic. Prin această prezentare dorim să facem cunoscut conceptul creştin de
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morală şi să evidenţiem faptul ca la baza moralei, atât creştine cât şi iudaice, stau principii
legislative, pe care le întâlnim în întreaga cultură a Orientului Apropiat. Fiecare carte din
scrierile sapienţiale ale Vechiului Testament are în conţinutul ei norme imperative specifice
eticii, legi, reguli de conduită, datorii faţă de aproapele, reguli legate de onoare, scrieri legate
de dobândirea înţelepciunii şi roadele înţelepciunii, sfaturi, maxime.
Lucrarea de faţă este concepută pe o stuctură ce permite cu uşurinţă familiarizarea cu
temele abordate, începând cu titlul „Etica profesională în scrierile sapienţiale ale Vechiului
Testament”, ce ne dezvăluie că domeniul abordat este literatura de înţelepciune revelată a
Vechiului Testament. Cuvântul „etică” din titlul lucrării ne conduce cu gândul la ceea ce
defineşte etica, adică manieră responsabilă de raportare la celelalte fiinţe umane. În ceea ce
priveşte tipul de relaţii, prin specificarea „etică profesională”, intrăm în domeniul a trei ştiinţe,
şi

anume:

Etică

medicală,

Etică

juridică,

Etică

economică.

Responsabilitatea

comportamentului etic al omului este inseparabilă de datoria faţă de Dumnezeu, având în
vedere că abordăm literatura revelată a Vechiului Testament.
Pledoaria din introducerea lucrării evidenţiază superioritatea învăţăturilor de
înţelepciune ale Sfintei Scripturi, ca învăţături etice revelate, ce depăşesc simpla orizontalitate
raţională a omului.
Preliminariile, ca prim capitol, prezintă receptarea lucrării în literatura de specialitate,
delimitări terminologice în ceea ce priveşte etica şi morala, propune sfinţenia ca centralitate a
obligaţiei etice (Lev 19,2), iar Tora este considerată sursă a eticii, respectiv a responsabilităţii
etice transcendente. Premisele eticii sapienţiale propun imitarea lui Dumnezeu, ca perspectivă
etică desăvârşită, o responsabilizare a conştiinţei celor ce sunt implicaţi în legăturile
profesionale cu alte persoane în domeniile: medical, juridic şi economic.
Abordarea exegetică din capitolul II este relevantă pentru a se susţine, cu fermitate,
încadrarea prezentei lucrări în domeniul eticii, având în vedere cerinţele reglementate de
literatura sapienţială, ca manieră de raportare la celelalte fiinţe umane, indiferent de statutul
lor (ca fii ai lui Dumnezeu şi coroană a creaţiei).
Capitolul III prezintă relevanţa eticii profesionale sapienţiale pentru omul contemporan
şi necesitatea reconsiderării statutului Sfintei Scripturi ca o autoritate absolută, având un rol
formativ etic de necontestat.
În ultimul capitol (concluzii) vom face o scurtă reiterare a aportului substanţial pe carel oferă literatura sapienţială în reaşezarea, reconsiderarea eticii divine, revelată în Sfânta
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Scriptură, ca etică care responsabilizeză omul atât pe orizontală cât şi pe vericală, spre
desăvârşire.
Motivul întocmirii acestei lucrări are ca scop cercetarea literaturii sapienţiale a
diverselor popoare antice şi scoaterea în evidenţă a statutului pe care l-a jucat morala
teocentrică – care îl are în centru pe Dumnezeu – în progresul fiecărui popor. Profesorul
Nicolae Chiţescu susţine teoria conform căreia moralitatea religioasă are un aport determinant
în dezvoltarea armonioasă a societăţii umane: „Cine urmăreşte mersul vieţii popoarelor este
silit să vadă că progresul moral şi social al unui popor stă strâns legat de concepţia despre
lume şi despre viaţă, pe care i-o formează prin educaţie, fie religia, fie ştiinţa, fie amândouă,
completându-se reciproc”.
Tema propusă încearcă o repunere în drept, o revenire la învăţătura de înţelepciune a
Sfintelor Scripturi, care ar asigura un progres moral şi social în societatea desacralizată a
zilelor noastre. În lucrarea de faţă, ne propunem să arătăm corespondenţa tipică dintre scrierile
vechitestamentare, a filozofilor antici şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi, să scoatem în evidenţă
influenţa scrierilor vechitestamentare asupra scrierilor enunţate mai sus şi a evidenţia
raporturile dintre ele; să evidenţiem superioritatea literaturii sapienţiale iudaice a Vechiului
Testament (ca literatură revelată) comparativ cu alte învăţături de înţelepciune, precum şi
superioritatea provenită din influenţa pe care o are autoritatea divină; să oferim repere biblice
pentru etica relaţiilor sociale în prezent, precum şi redescoperirea actualităţii învăţăturilor de
înţelepciune ale Sfintei Scripturi. Pentru a scoate în evidenţă acest fapt am optat pentru o
abordare exegetică tematică cât şi istorico-analitică comparată, dorind prin aceasta să scot în
evidenţă superioritatea învățăturilor de înţelepciune ale Sfintei Scripturi.
Se cuvine să mulţumesc bunului Dumnezeu pentru ajutorul primit de a întocmi această
lucrare realizată în cadrul disciplinei Studiul Vechiului Testament, la îndemnul şi sub directa
coordonare a Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, căruia îi sunt recunoscător că a acceptat şi a
supravegheat atent buna desfăşurare a întregului demers ştiinţific şi a finalizării prezentei
lucrări. Îmi exprim deplina mulţumire pentru creditul acordat pe parcursul acestor ani de
cercetare.
Lucrarea se doreşte a fi un prim pilon în cercetarea scrierilor sapienţiale, ce poate
asigura o bază morală revelată eticii actuale desacralizate. Argumentele textelor scripturistice
prezentate în lucrare, ne-au oferit un fundament suficient de solid, spre înţelegerea beneficiilor
provenite din luarea deciziilor etice, ce derivă din acceptarea unei autoritaţi morale
transcendentă.
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Scrierile sapienţiale ale Sfintei Scripturi vin în întâmpinarea fiinţei umane, în ceea ce
priveşte alegerea binelui, o valoare etică universală, împotrivindu-se astfel unei alegeri dictate
doar de raţionalitatea pătimaşă, a ţărânei, a omului fără Dumnezeu. Incapacitatea raţiunii
umane de a percepe binele, se accentuează tot mai mult prin neacceptarea adevărului revelat al
Sfintei Scripturi. Persistenţa în neacceptarea revelaţiei şi nerecunoaşterea limitelor raţiunii
umane, va conduce la o percepere distorsionată a binelui. În acest caz, omul se face
responsabil al dezechilibrului ce afectează întreaga creaţiei.
Sfânta Scriptură protejează prin scrierile ei binele în variantă pură, binele hărăzit
omului de Dumnezeu, ca valoare etică inegalabilă. Sfânta Scriptură pune accentul pe formarea
integrităţii omului, oferindu-i o bază etică solidă, concretizată prin sfaturi ce propun binele în
formă pură, provenind din adevărata sursă a eticii, Dumnezeu. Experieţa trăirii sub scutul
protector al lui Dumnezeu, acumulată în decursul secolelor în Sfânta Scriptură, ca experienţă
colectivă, probată de-a lungul perioadei îndelungate de timp a istoriei, poate contribui la
coerenţa şi stabilitatea relaţiilor sociale.
Înţelepciunea este ştiinţa acumulărilor experienţei cunoaşterii lui Dumnezeu din
poruncile divine şi din legile sădite în creaţie. Acumularea cunoştinţelor din Sfânta Scriptură
în decursul secolelor, au constituit pilonii de sprijin şi ştiinţelor actuale. Înţelepciunea descrisă
în scrierile sapienţiale ale Vechiului Testament este ştiinţa duhovnicească şi intelectuală
revelată, rezultată din experienţa de viaţă a omului cu Dumnezeu. Acumularea acestei
experienţe de generaţiile anterioare, a fost pusă la dispoziţia omului, pentru folosirea benefică
a timpului acordat de Dumnezeu fiecărui om pe acest pământ, ştiut fiind faptul că timpul este
şi poate fi considerat o resursă limitată.
Neprotejarea dreptăţii şi a omului drept, care aduce prosperitatea în societate din Pilde
11,8 este un semnal de alarmă pentru actuala societate şi starea de declin în care se află.
Privirile retrospective în istoria Biblică au constituit adevărate izvoare – modele deja
experimentate, transmise din generaţie în generaţie, în care se observă grijă Părintească, pronia
divină, exprimată prin oameni aleşi care-şi propune protejarea urmaşilor de greşelile inerente
ale tinereţilor (lipsa de înţelepciune). Putem oare afirma că în Scrierile Sapienţiale ale Sfintei
Scripturi există principii de etică? Da, deoarece Scrierile Sapienţiale ale Sfintei Scripturi au în
conţinutul lor legi, principii, argumente, adică fundamentele care constituie etica, prin
intermediul cărora Dumnezeu guvernează întregul univers.
În preliminariile lucrării, afirmam că înţelepciunea are un sens sacru prin care omul are
posibilitatea să participe la reaşezarea frumuseţii celei dintâi a creaţiei, propriu zis la lucrarea
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asemănării omului cu Dumnezeu. Înţelepciunea Sfintei Scripturi, ca învăţătură inspirată aflată
sub oblăduirea permanentă a Duhului Sfânt, este un sprijin real pentru omul contemporan.
Modelele etice configurate în scrierile sapienţiale cu multiplele incidenţe practice în social, au
ca finalitate susţinerea omului în secvenţa istorică hărăzită de Dumnezeu. Calea sigură,
propusă în scrierile sapienţiale este dreptatea, manifestată prin: onestitate, sârguinţă (Pilde
10,4; 26,14), controlul de sine (Pilde 14,17; 15,1), simţul responsabilităţii (Pilde 10,26; 27,2327), aspecte ce au ca scop formarea caracterului şi integrităţii umane, după modelul divin.
În numirile pe care omul i le-a atribuit lui Dumnezeu, descoperim proiecţii etice,
modele imperative. Cerinţa enunţată în versetul ,,Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru,
sunt sfânt” (Lev 19,2) este modelul revelat pentru desăvârşirea omului.
Între înţelepciune şi etică există o complementaritate, ambele vizează dreptatea şi
binele, însă dimensiunea eticii scrierilor sapienţiale, este desăvârşită prin ecuaţia tri-ipostatică,
unde imperativul etic provine de la o autoritate transcendentă, Dumnezeu. Prin împlinirea
poruncilor divine, omul depăşeşte câmpul orizontalităţii, urcând astfel treaptă cu treaptă pe
verticală, spre dobândirea sfinţeniei, culmea eticii.
Învăţătura revelată a scrierilor sapienţiale ca parte a Sfintei Scripturi, îndeamnă:
„Pofteşti înţelepciune? Ţine poruncile şi Domnul îţi va da-o ţie” (Sir 1,25), iar poruncile au ca
cerinţă neprihănirea omului, trăirea în bunătate şi cerinţa instaurării bunătăţii, pe pământ şi în
fiecare om, bazată pe un act de credinţă adus lui Dumnezeu, pe care generic am numit-o etica
spre desăvârşire. Poruncile divine, responsabilizează fiecare fiinţă umană în legătură cu relaţia
ce trebuie să o menţină cu Creatorul şi celelalte fiinţe create, precum şi cu întregul univers.
Înţelepciunea potenţează puterile omului pentru a-şi îndeplinii responsabilităţile conform: „Ea
se află la tot trupul după măsura dărniciei Lui, şi a dat-o celor ce-L iubesc pe El” (Sir 1,9).
Întreaga etică medicală a scrierilor sapienţiale este axată în jurul poruncii iubirii lui
Dumnezeu, şi implicit a aproapelui, cerinţă ce îl acreditează pe om ca fiu al lui Dumnezeu, o
dovadă a adevăratei slujiri.
Capitolul „Etica medicală” aduce un aport important la redescoperirea aspectelor
medicale în ceea ce priveşte implicaţiile emoţionale şi manifestarea lor exterioară, prin
antitezele proverbelor, ce dezvăluie aspectele etice, referitoare la posibilitatea transmiterii
stărilor motivaţionale pozitive sau negative altei persoane prin intermediul vorbirii.
Îndemnurile profilactice fac apel la echilibru şi cumpătare (Sir 31,26) în ceea ce priveşte
consumul de mâncare, băuturi alcoolice, timpul acordat pentru odihnă, precum şi curăţia
trupească şi sufletească. Un accent deosebit este pus pe sănătatea emoţională, datorită
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efectului negativ atât fizic cât şi psihic. „Că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos
întru ea” (Sir 30,24); „Că din întristare vine moarte” (Sir 38,20). Degradarea fizică şi spirituală
a omului, are ca punct de plecare, lipsa unei relaţionări în plan spiriual cu Creatorul şi
Proniatorul acestei lumii.
Informaţiile privind prepararea şi administrarea substanţelor cu calităţi terapeutice
pentru restabilirea şi menţinerea sănătăţii, ne dezvăluie complementaritatea etică –
înţelepciune prin versetul: „omul înţelept nu se va scârbi de ele” (Sir 38,4), pentru că
Dumnezeu „a zidit din pământ leacurile” (Sir 38,4).
Medicii, farmaciştii, familia, şi toţi cei ce îngrijesc de un bolnav, sunt responsabilizaţi
la cooperare şi comunicare cu bolnavul, la îngrijire şi intervenţie, în cazul suferinţei fizice sau
psihice, toate având ca imbold etic sacralitatea trupului. Terapiile complementare, încurajarea
bolnavului prin cuvântul dătător de speranţă, mărturisirea păcatelor şi rugăciunea, au rolul de a
potenţa pârgiile trupeşti de vindecare. Recunoaşterea eficacităţii acestor terapii, impune din
punct de vedere etic, folosirea lor în tratarea bolilor sau alinarea suferinţei. Chiar dacă în
experimentul dr. Larry Dossey a fost testată numai rugăcinea şi beneficiile acesteia, prin
mărturia revelată a scrierilor sapienţiale despre folosului rugăciunii, cred că este pertinent să
considerăm că şi celelalte forme de terapie descrise, având de asemenea un caracter revelat,
sunt de un real folos la îmbunătăţirea stării de sănătate. Refuzul de a le pune în practică, a
celor acreditaţi cu îngrijirea sănătăţii, poate fi considerat un act lipsit de etică.
Capitolul dedicat Eticii juridice, propune o reaşezare a omului bazată pe valorile
scrierilor sapienţiale ale Sfintei Scripturii. Asumarea în practica de zi cu zi a învăţăturilor
înţelepciunii divine, ar putea reface echilibrul pe care societatea de astăzi aproape că la pierdut
total. Deşi în exprimarea cerinţelor etice se foloseşte imperativul „trebuie”, astăzi dorinţa de a
înfăptui dreptatea într-o societate scindată cultural moral şi religios, sau chiar desacralizată,
ridică mari probleme. De asemenea, corupţia incomodează actul justiţional. Observăm astfel o
justiţie neputincioasă să condamne diversele abuzuri ca urmare a cercurilor de interese,
politice sau personale, practică tot mai des întâlnită. Mesajul revelat al Sfintei Scripturi, este
un mesaj salvator, înnoitor, ce redirecţionează calea omului contemporan, pe singura cale
sigură şi corectă. Ignorarea cu bună ştiinţă a soluţiilor expuse în scrierile sapienţiale, a
soluţiilor experiate, valabile până în zilele noastre, poate fi considerată o atitudine de
neconformare la adevărata etică.
Adevărata atitudine etică ce merită a fi asumată de omul contemporan, un căutător al
fericirii de multe ori în materialitatea imanentului trecător, merită a fi schimbată cu strădania
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pe calea sfinţeniei, direcţionată spre transcendentul veşnic. Cu certitudine nu trebuie să
ignorăm faptul că omul doreşte dreptatea şi binele personal. Sfântul Maxim Mărturisitorul,
consideră că fericirea nu se poate dobândi, fără nevoinţă duhovnicească. În acest sens, el
susţine că „biruinţa este capătul din urmă a nevoinţelor dumnezeieşti ale sufletului pe terenul
faptelor. Acesta este binele neamestecat. Iar înţelepciunea este capătul din urmă al vederilor
tainice ale sufletului în ordinea cunoştinţei (a gnozei). Acesta este adevărul simplu, spre care îl
duce mintea pe cel ce s-a eliberat de nălucirile sensibile şi raţionale care şi-au supus partea
vitală a sufletului. Întâlnirea acestora, a biruinţei şi a înţelepciunii sau a bunătăţii şi a
adevărului, dezvăluie o singură slavă în cei în care se produce, iradiind lumina asemănării”.
Conceptul etic de dreptate în societatea iudaică şi creştinism, este văzut ca o împletire
a imanentului cu transcendentul, în toate acţiunile intreprinse. Omul a fost creat de Dumnezeu
să se deplaseze în poziţie verticală. Poziţia verticală îi oferă un câmp vizual pe orizontală,
pentru a-şi găsi o ţintă, spre care să se îndrepte, o ţintă ce vizează un scop. O imagine
sugestivă în acest sens – un om ce are în faţă un câmp vizual liber, în orice direcţie priveşte
observă în acelaşi timp, pământul şi cerul unindu-se, formând o singură imagine, chiar dacă în
realitate sunt două realităţi separate. Este imaginea

inseparabilităţii imanentului cu

trancendentul în acţiunule privind dreptatea.
Pornind de la această imagine, intrăm în zona eticii economice, fundamentată pe
dreptate, corectitudine, adevăr şi respect, valori universal acceptate. E important să înţelegem
că, orice ţintă, targhet ce vizează un scop în viitor, nu are o sustenabilitate de lungă durată,
dacă despărţim cele două realităţi, cele două elemente vizuale, respectiv pământul şi cerul,
adică Dumnezeu şi lumea. Recunoaşterea demnităţii de conducător al unui popor, instituţii,
cetate, se certifică prin calitatea de a fi drept, virtute ce îşi are izvorul în Dumnezeu. Dreptatea
impune respect şi apreciere a fiecărei fiinţe umane. În ceea ce priveşte dreptatea, o cerinţă a
funcţiei manageriale, proverbele afirmă faptul că munca apreciată şi răsplătită corect,
generează loialitate, creativitate şi progres. „Un conducător prin dreptate face să propăşească
ţara, iar cel ce pune dări grele o ruinează” (Pilde 29,4). Omul a primit porunca de a muncii
pentru a-şi dobândi cele necesare existenţei sale, însă şi pentru a se dezvolta în virtute. Nu
orice muncă dezvoltă virtutea. Numai munca cinstită este considerată o virtute, o valoare etică
umană. Omul virtuos este implicit şi etic.
În scrierile sapienţiale, munca este asociată cu bogăţia, iar lenea cu sărăcia. Contrastul
muncă, hărnicie – lenevie, sunt teme etice mult dezbătute. În versetele alese se găsesc descrise
diferite nuanţe etice, ale aspectelor referitoare la muncă şi lenevie, timp prielnic de a muncii şi
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neprielnic de a lenevii. În privinţa bogăţiei, aceasta trebuie considerată un dar de la
Dumnezeu, pentru care trebuie să-i aducem cinste (Sol 3,9-10). Aspectul etic justificativ al
bogăţiei, este dobândirea acesteia prin dreptate şi corectitudine: „Cântarul şi cumpăna dreaptă
sunt de la Domnul” (Pilde 16,11). Pe aceeaşi linie, se încadrează ca aspecte etice şi tehnicile
folosite în negocierea afacerilor, iar lipsa de etică se vădeşte prin dorinţa de a înşela spre a
obţine un preţ mai mic sau de a vinde la supra preţ. Pentru evitarea situaţiilor ce pot pune în
pericol activitatea economică, scrierile sapienţiale propun în prealabil, o consultare cu acei
oameni capabili de a da o idee, un sfat - sfătuitorii, consilierii. De asemenea rolul lor este de a
ajuta la planificarea timpului, a resurselor umane şi materiale disponibile, şi astfel orice
proiect, orice luptă pe plan economic are un procent ridicat de reuşită. Atitudinea lipsită de
etică, este condamnată în proverbe, prin punerea în antiteză a înţeleptului care-şi asumă aceste
învăţături şi a celui neînţelept care refuză şi astfel devine un perdant.
În scrierile sapienţiale vom descoperii o împletire echilibrată între ascultarea
învăţăturii revelate şi folosirea raţiunii, ce conferă omului puterea de a pătrunde în
raţionalitatea existentă a lucrurilor. Desăvârşirea personalităţii omului, este în strânsă legătură
cu gradul de asumare a sistemului de valori etico-biblice revelate. Şansele dobândirea vieţii
fericite, cresc direct proporţional cu strădania virtuaosă a omului.
Omul, care sesizează aceste valori, însuşindu-şi-le şi se străduindu-se să respecte
învăţăturile Sfintei Scripturi, este numit înţelept - sau mai bine spus susţinătorul standardelor
etice eterne. Astfel, putem spune că istoria eticii în toate domeniile ei, îşi are bazele în Cel ce
a rânduit legile, principiile, argumentele, prin intermediul cărora să fie guvernat întregul
univers. Etica scrierilor sapienţiale este o etică teocentrică, ce comprimă întreaga învăţătură în
porunca iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui ca pe tine însuţi, o învăţătură care ar putea fi
soluţia, pentru a birui nedreptatea în toate formele ei. Scrierile sapienţiale au influenţat şi
influenţează în continuare existenţa umană. Ele conţin principii cu un potenţial ridicat de
înfăptuire a dreptăţii, în angajamentul relaţional, specific fiinţei omeneşti. Având în vedere că
au un conţinut revelat, un fundament teocentric, cred că prin intermediul lor întreaga lume ar
beneficia de o etică, având ca imperativ nu dreptatea, ci iubirea ca model al iubirii divine, ce
depăşeşte orice principiu etic existent.
Reîntemeierea eticii profesionale în orice domeniu, pe fundamentul etic al iubirii, ar
spulbera incertitudinile în privinţa dreptăţii. Scrierile sapienţiale prin profunzimea lor
spirituală şi raţională în acelaşi timp, se pot constitui în sursă de reevaluare a eticii actuale.
Prin intermediul acestor scrieri universal valabile, omul conştient de menirea sa, împărtăşeşte
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aceste învăţături, îşi imprimă etica divină în fiinţa sa, la timpul prezent şi viitor în acest
imanent existenţial, continuând cu viitorul nesfârşit al trancendentului.
Scrierile sapienţiale sunt menite să confirme argumentat, imperativul etic al formării
sau conformării omului după perceptele revelate ale Sfintei Scripturi. „Interpretarea Sfintei
Scripturi se face în perspectiva regăsirii/redobândirii veşniciei, deci nu poate fi o simplă sau
complexă morfologie istorică lingvistică culturală, [...] sau de orice fel. Veşnicia nu este o
zonă a morfi-urilor, ci a realităţilor duhovniceşti, integre şi nestricăcioase. Dacă rămânem, de
exemplu în simplul fapt al identificării filologice sau istorice, nu am făcut altceva decât să
găsim şi să vorbim despre ceva ce moare”. Înţelepciunea este o ştiinţă a Duhului. Ea nu
umbreşte ştiinţa umană, ci o potenţează.
Prin învăţătura scrierilor sapienţiale, se urmăreşte promovarea binelui în interesul
întregului popor şi formarea de oameni cu principii stabile în virtutea binelui. Progresul unui
popor depinde în mare măsură de moralitatea asumată. Etica scrierilor sapienţiale, propune o
bogată şi diversificată paletă de soluţii impregnate de moralitate, ce trebuie să devină un
imperativ etic, pentru a atinge un grad de civilizaţie dominat de virtutea binelui şi dreptăţii, o
conformare la cerinţele divine. Dacă principalul mijloc urmărit de înţeleptul Solomon şi a
celor ce au întocmit corpusul scrierilor sapienţiale a fost educarea poporului israelit în lumina
învăţăturilor revelate ale Sfintei Scripturi, astăzi ele se adresează tuturor celor ce doresc să
instaureze o împărăţie a binelui încă de pe acest pământ. Cărţile de înţelepciune – Iov, Cartea
întelepciunii lui Solomon, Cartea întelepciunii lui Isus fiul lui Sirah (Eclesiasticul) – sunt cărţi
ce au fost compuse în perioadele exilice şi postexilice. Standardele etice din conţinutul acestor
scrierii, sunt într-o legătură indisolubilă cu toata scrierile revelate din cuprinsul Vechiului şi
Noului Testament. Standardele etice exprimate în diferitele forme literare, trebuie înţelese ca
idealuri sau reguli pentru care oamenii s-au luptat cu perseverenţă, a fi puse în aplicare în viaţa
personală spre a fi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Însă nu toate sunt acceptate în creştinism, iar un
exemplu elocvent este legea talionului.
Caracterul ontologic al scrierilor sapienţiale, reiese din dorinţa exprimată de Dumnezeu
în cartea Levitic: „Fi-ţi sfinţi” (Lev 19,2), o cerinţă imperativă dar nu restrictivă. Omul are
libertatea alegerii, însă înnoirea omului spre a devenii o făptură nouă, este direct proporţional
cu progresul în virtutea ascultării şi împlinirii poruncilor în practica de zi cu zi. În acest sens
Ioan Gh. Savin susţine că „îndumnezeirea şi etica nu sunt fenomene separate”. O concluzie
pertinentă în acord cu această afirmaţie, cerinţa îndumnezeirii omului, văzută implicit ca
imperativ etic, există încă din momentul creerii omului.
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Etica scrierilor sapienţiale nu doreşte schimbarea direcţiei eticilor profesionale actuale,
ci o completare şi chiar desăvârşirea lor. Asumarea poruncii iubirii, oferă consistenţa morală a
implicării etice în relaţie cu oamenii şi cu Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu este Creatorul
universului, rezultă că regula lui divină ar trebui privită ca un imperativ universal. Legile lui
Dumnezeu, au fost deci relevante atât pentru Israel, cât şi pentru popoarele altor naţiuni.
Cerinţele adresate poporului ales în (Lev 20,22-24), au valabilitate pentru toţi cei ce acceptă să
facă parte din poporul lui Dumnezeu.
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