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     Interesul pentru Vechiul Testament este universal . Milioane de oameni se intorc la . 

Savantii studiaza V.T. pentru contributia arheologica , istorica geografica si lingvistica pe care 

o aduce la o mai buna intelegere a culturilor Orientului Apropiat care au precedat era 

crestina. 

    In literatura universala V.T. ocupa un loc unic nico o carte antica sau moderna nu a fost 

transmisa cu asemenea fidelitate si nu a fost atat de larg raspandita.V.T ni se prezinta ca o 

carte vie , el vorbeste cu putere fiecarei generati. 

       Origine si Continut 

    Din punct de vedere literar , cele 39 de carti componente ale V.T. asa cum e el folosit de 

protestanti , pot fi impartite in trei grupe primele saptesprazece de la Genesa la Estera 

relateaza dezvoltarea istorica a Israelului pana spre sfarsitul sec. V. i.Hr . Alte natiuni intra in 

acest tablou doar in masura in care au influientat istoria Israelului . Naratiunea istorica se 

intrerupe cu mult inainte de Hristos , astfel ca V.T si N.T sunt separate printrun interval de 

patru secole. 

    Cinci carti Iov, Psalmii, Proverbe, Eclesiastul si Cantarea Cantarilor sunt clasificate 

literatura de intelepciune si poezie . Avand un caracter general , ele nu sunt strans legate de 

istoria Israelului. 

    Restul de saptesprazece carti inregistreaza mesajele profetilor care s-au ridicat in Israel de-

a lungul istoriei pentru a face cunoscut cuvantul lui Dumnezeu. 

        Transmiterea textului ebraic 

     Pergamentul subtire, preparat din piei de animale , a fost materialul cel mai des folosit in 

scrierea V.T. ebraic. Datorita durabilitati lui , evreii au continuat sa il foloseasca in perioada 

greaca si romana, desi papirusul era mai abundent si mai acceptabil din punct de vedere 

comercial ca material standard de scriere.Un sul de piele mijlociu masura in jur de noua 

metri lungime si aproximati 25 de centimetri latime. Textele antice se caracterizeaza prin 

faptul ca in stadiul original erau scrise numai consoanele , aparand intr-un sir continuu cu un 

spatiu foarte mi cintre cuvinte. Odata cu inceputul erei crestine , scribii evrei au fost 

deosebit de constienti de necesitatea acuratetei in transmiterea textului ebraic. Cercetatorii 

scolastici care s-au devotat in mod deosebit acestei sarci in secolele urmatoare au fost 

numiti masoreti. Ei au copiat textul cu multa grija si cu timpul chiar au numerotat versetele, 

cuvintele si literele fiecarei carti. Cea mai importanta cotributia a lor a fost introducerea de 

simboluri vocalicein text, ca ajutor ptr citire. 

         Semnificatie 

     Ni se adreseaza V.T ca o simpla naratiune de istorie si cultura laica ? Are el valoare doar ca 

literatura nationala a evreilor ? V.T este mai mult decat o consemnare a istoriei natiuni 

ebraice . Atat pentru evrei cat si pentru crestini , el e istoria sacra care ne descopera 
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revelatia lui Dumnezeu adresat omului . In el ne este prezentat nu numai ce Dumnezeu a 

facut in trecut, ci si planul divin pentru viitorul omenirii. 

    Prin reusitele si nereusitele poporului Israel , Dumnezeu, Creatorul universului si al omului 

,a trasat calea poporului sau ales in arena internationala a culturilor antice. Dumnezeu nu e 

doar Dumnezeul lui Israel ci si conducatorul suprem ce detine controlul asupra problemelor 

tuturor natiunilor. In, consecinta, V.T. inregistreaza evenimente naturale , dar lucrarile lui 

Dumnezeu sunt tesute si ele in aceasta istorie intr-un mod supranatural. Aceasta 

caracteristica dinstinctiva a V.T. descoperirea lui Dumnezeu in evenimente istorice si in 

mesaje istorice, il ridica mai presus de literatura si istoria laica. V.T. poate poate fi inteles in 

toata semnificatia sa numai ca istorie sacra. 

    Manifestarea unica de istorie sacra, V.T. isi revendica distinctia de a fi o scriere sfanta. Asa 

a fost atat pentru evreii carora l-ea fost incredintate aceste scrieri, cat si pentru 

crestini(Rom.3 :2). Venind la noi prin intermediul natural al autorilor umani, rezultatul final 

in forma scrisa a purtat pecetea aprobarii divine. Duhul lui Dumnezeu a folosit atentia, 

spiritul cercetator, memoria, imaginatia, logica toate facultatile scriitorilor V.T.Contrastand 

cu mijloacele mecanice, calauzirea lui Dumnezeu s-a manifestat prin exercitarea libera a 

capacitatilor istorice, literare si teologice ale autorului. Consemnarea scrisa asa cum a fost 

primita de evrei si crestini a constituit un produs divino-uman infailibil in scrierea sa 

originala. Ca atare , el contine adevarul pentru intreaga rasa umana. 

     VechiulTestament se imparte in patru parti dupa cum urmeaza : 

1)    Pentateuhul (sau cele cinci carti ale lui Moise) 

Genesa   ,    Exod   ,       Deutronom 

Levetic   ,   Numeri 

 

2)     Cartile Istorice 

Iosua  ,    Judecatori  ,   Rut   ,   1Samuel  ,   2Samuel  , 1Imparati 

2Imparati ,  1si2Cronici ,  Ezra ,  Neemia ,   Estera 

 

3)     Literatura Sapientala 

Iov ,   Psalmi  ,   Proverbe ,  Eclesiastul ,  Cintarea Cintarilor 
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4)     Cartile Profetice 

a) Profetii Mari 

Isaia , Ieremia ,  Plingerile lui Ieremia , Ezechiel ,  Daniel 

b) Profetii Micii 

Osea  ,  Ioel ,  Aoms ,  Obadia ,  Iona , Mica ,  Naum , 

Habacuc ,  Tefania ,  Hagai ,  Zaharia ,  Maleahi 

 

PENTATEUHUL 

Primele cinci carti ale Bibliei  Genesa , Exod , Levetic , Numeri si Deutronom sunt 

numite de evrei Tora, termen evreiesc ce inseamna « lege » sau « invatatura ». Traducatorii 

Septuangitei ( Vechiul Testament grecesc) au numit acest grup de carti Pentateuh, adica 

« cele cinci carti » ( din cuvintele grecesti penta=cinci si teuchos=volum) 

Evreii si Crestinii conservatori au sustinut ca Moise a fost responsabil in mare masura 

de scrierea Pentateuhului. Atin Vechiu cit si Noul Testament ii atribuie lui Moise paternitatea 

acestui grup de scrieri ( Ios  1:7. Dan.9 :11-13 ; Lc.16 :29 ; In.7 :19 ; Fa.26 :22 ; Rom 10 :19 ) si 

pina in sec.XVIII-lea , a existat un accord general cu privire la acest rol a lui Moise. 

Pentateuhul constituie prima parte a unei serii de naratiuni biblice, care se intinde  de 

la Genesa la 2Imparati. In prima sectiune , relatarile despre creatie si inceputul istoriei 

omenirii( Gen. 1-11 ) sun corelate cu evenimente din viata patriarhilor Avraam, Isaac, Iacov si 

Iosif ( Gen 12-50 ) . La rindul lor aceste relatari sunt corelate cu viata celui mai maret profet a 

lui Israel, Moise, incluzind conflictul cu faraonu Egiptului ( Exod 1-11 ) izbavirea lui Israel din 

Egipt (Exod 12-15) rascoala israelitilor si ratacirea lui Israel prin pustiu ( Exod 16- Numeri 21 ) 

si sosirea la intrarea in Canan ( Numeri 22- Deut. 34 ) 

Prima carte a Pentateuhului  acopera o imensa perioada de timp , de la creatie la 

calatoria si intrarea in Egipt. Celelalte patru carti , de la Exod la Deutronom acopera doar o 

prioada de aproximativ 40 de ani. 

 

                 CARTEA GENESA 

Dupa cum spune si titlul , Genesa este cartea inceputurilor  ( inceputul creatiei Gen 

1:1; oamenii au inceput sa cheme numele D-lui  Gen. 4:26, oamenii au inceput sa se 

imulteasca  Gen. 6 :1, inceputul tiraniei a fost Nimrod Gen. 10:8 , pe vremea lui Peleg a 

inceput sa se imparta pamintul Gen. 10:25 , inceputul muzicii cu instrumente Iubal a creat 

primele instrumente (alauta si cavalul ) Gen. 4 :21 , inceputul siderurgiei Tubal-Cain a fost cel 
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care a faurit unelte de arama si fier Gen. 4 :22 etc. CuvintulGenesa vine din lb. Greaca care 

inseamna , origine, sursa,nastere sau inceput. Prin aceasta relatare descriptiva a crearii lumi 

de catre D-zeu , a caderii omului in pacat, a originilor omului pe pamint si a inceputului 

relatiei de legamint dintre D-zeu cu poporul  Sau ales, Israel, cartea Genesa ofera contextul si 

cadrul de baza pentru intreaga Scriptura. 

 

AUTOR SI DATA 

Desi Genesa nu isi identifica autorul Scriptura si cea mai mare parte a istoriei Bisericii 

ii atribuie lui Moise catrea aceasta . Atat Vechiul cit s Noul Testament atesta in mod repetat 

paternitatea mozaica a Pentateuhului. 

Pentru scrierea cartii Genesa , cu siguranta Moise alte surse scrise si traditii orale, pe 

linga materialul transmis de D-zeu ( Num. 12 :8 ) . Invatat in intelepciunea « Egiptenilor » ( 

Fap.Ap. 7 :22 ) . Moise a fost providential pregatit ptr a intelege si integra , sub inspiratia 

Duhului Sfint, toate informatiile existente sub forma de manuscrise si traditii orale . 

Compunerea cartii a fost probabil inceputa in timpul ratacirii lui Israel in pustie (cca. 1446-

1406 i.Hr) 

 

TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

Structura literara a cartii Genesa este construita in jurul a 11 elemente distincte, 

fiecare dintre ele folosind cuvintul generatii\ neamuri intr-o formulare genul «  Acestia sunt 

urmasii lui sau Cartea neamului lui ….. 

Genesa este primul capitol din istoria mintuirii omului. In naratiunea prezentata aici 

sunt subliniate  patru evenimente majore si patru personaje importante. 

Capitolele 1-11 sunt dominate de patru evenimente memorabile care constituie baza 

ptr intreaga istorie biblica urmatoare. 

(1) Creatia : D-zeu este Creatorul suveran al materiei si a energiei, al spatiului si al 

timpului. Fiintele umane sunt coroana acestei creatii. 

(2) Caderea : Desi a fost initial buna , creatia a fost supusa coruptiei, prin pacatul 

lui Adam si Eva. In ciuda devastatorului blestem al caderii, D-zeu ofera 

speranta mintuirii prin saminta Femei ( Gen. 3:15 ) 

(3) Potopul : Odata cu imultirea oamenilor, pacatul sa imultit si el, pina cind D-

zeu a fost nevoit sa distruga rasa umana, cu excepti lui Noe si a familiei lui. 

(4) Popoarele : Dessi suntem numiti fiii lui Adam, prin Noe, D-zeu fragmenteaza 

cultura si limba unitara a lumii dupa potop si imprastie popoarele astfel 

formate pe tot pamintul. 
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Capitolele  12-50 vorbesc despre viata a patru mari oameni ( Avraam si urmasii lui, 

Isaac, Iacov si Iosif ) prin care D-zeu va binecuvinta popoarele . Chemarea lui Avraam (cap 12) 

este punctul central al cartii. Promisiunile facute prin legamint de D-zeu lui Avraam 

constituie planul lui D-zeu de mintuire a tuturor oamenilor. 

 

SASE ZILE DE CREATIE 

Potrivit carti Genesa , D-zeu  a creat lumea si tot ce este in ea in sase zile. Apoi a spus 

ca totul e foarte bun(1 :13) . Dupa aceea, in ziua a saptea, Creatorul s-a odihnit (2:1-3). 

Desi si in popoarele antice pagine au existat si alte « relatari despre creatie » 

relatarea bibliei este unica prin aceea ca D-zeu a existat inainte de creatie , iar lumea fizica a 

fost creata din nimic, prin cuvintul Lui (1 :1-2 ; Ioan 1 :2-3) Aceste popoare pagine, in special 

Babilonienii, credea ca universul material era etern si ca el a dat nastere zeilor lor. Insa 

Genesa prezinta un D-zeu net superior lumii fizice. 

D-zeu a inceput  apoi sa organizeze pamintul acela fara forma si gol (1 :2) creind 

lumina (1 :3-5) si despartind pamintul de apa(1 :6-10) . A urmat crearea vietii animale si 

vegetale, inclusiv a vietatilor din apa, aer si pamint (1:11-25) . Barbatul si femeia au fost 

create in ziua a sasea (1:26-28) inaintea de odihna sabatica a Creatorului (2 :1-3) 

Eruditii sunt in dezacord cu privire la lungimea si caracterul « zilelor » creatiei. Unii 

cred ca acestea au fost efectiv zile de 24 de ore bazindu-se pe cuvint din lb ebraica « yom » 

care care inseamna o perioada de 24 de ore si care apare in textul ebraic din Genesa, altii 

cred ca este vorba de fapt despre perioade de lungime nedetrminate , in timp ce altii 

considera creatia in sase zile drept cadru literar, ei spun ca zilele creatiei sunt mai mult o 

problema de structurare logica decit de ordine cronologica, fie ca revelatia lui D-zeu despre 

creatie a venit la Moise printr-o serie de sase tablouri, fie ca autorul si-a grupat materialul 

dupa o ordine logica obtinind astfel sase perioade distincte. Indiferent de lungimea acestor 

zile , autorul biblic  spune ca D-zeu a creat lumea in mod organizat, ca parte din planul sau 

suprem. Lumea nu  a aparut  pur si simplu prin ea insasi sau printr-un accident. 

Teoria  «  hiatului  «  propusa in scopul reconcilierii relatarii biblice despre creatie cu 

geologia , sustine sustine ca creatia din (Genesa 1 :1)   a fost distrusa de o catastrofa (1:2) 

urmata apoi de o re-creere de ctre D-zeu sau o remodelare a lumii fizice (1 :3-31) Insa 

aceasta teorie nu face decit sa-L reduca pe D-zeu la o fiinta slaba , care are putin control 

asupra propriei Sale creatii. Insa puternicul D-zeu care a creat lumea controleaza inclusiv 

destinul acesteia. 
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GRADINA EDEN 

Gradina  Eden a fost prima casa a lui Adam si Eva , primul barbat si prima femeie (2:4 

- 3:24) Eden este traducerea cuvintului ebraic  care inseamna « incintare «  sugerind o 

gradina incintatoare. Gradina avea multi pomi frumosi si roditori, inclusive “pomul vietii »si 

« pomul cunostintei binelui si raului » (2:9) 

Identificarea exacta a gradinii Edenului  este dificila , desi toate teoriile cele mai bune 

o plaseaza in apropierea izvorului riurilor  Tigru si Eufrat , undeva in muntii armenii. O 

catastrofa de mari proportii, posibil potopul lui din vremea lui Noe,probabil a sters orice 

urma a celorlalte doua riuri mentionate, Pison si Havila (2:11) Insa fotografiile spatiale 

moderne au adus dovezi ca doua riuri, acum vaduriseci, ar fi curs prin zona aceea , inainte cu 

mai multe secole. 

D-zeu le-a poruncit lui Adam si Evei sa nu manice din pomul cunostintei binelui si 

raului(2 :7) Ei au cazut din starea lor de inocenta cind Satana a abordat-o pe Eva prin sarpe si 

a ispitit-o sa manince din pomul cunostintei binelui si raului (3 :1-5) . Ea a mincat si i-a dat si 

sotului ei(3 :6-7) Neascultarea lor i-a pus pe ei si intreaga rasa umana intr-o stare de pacat si 

coruptie. 

Din cauza rebeliunii si necredintei lor, au fost alungati din gradina. Alte consecinte ale 

pacatului lor a fost pierderea inocentei (3 :7) durerea nasteri de copii si supunerea sotiei fata 

de sotul ei ( 3 :16) blestemarea solului, dificultatea cultivari pamintului de ctre om  (3 :17-19) 

si despartirea de D-zeu (3:23-24) 

CONTRASTUL DINTRE CEI DOI ADAM 

Gen. 3:15 contine promisiunea rascupararii, o promisiune implinita odata cu venirea 

lui Hristos. Noul Testament Il portretizeaza  pe Hristos ca fiind al « doilea Adam » a carui 

ascultare si moarte jertfitoare pe cruce au rascumparat neascultarea  primului  Adam  

(Rom.5 :12-21 ; 1Cor15 :45) Ca al  « doilea Adam » Isus a triumfat asupra acelorasi ispite 

carora le-a cazut prada primul Adam. 

1Ioan2:16                          Gen.3:6                              Lc.4:1-13 

« pofta carnii”              poml era bun de mincat                               piatra in piine 

« pofata ochiilor »        placut la privit                             i-a aratat toate imparatiile 

“mindria vietii”           sa deschida mintea                                  arunca-Te jos 

VREMEA PATRIARHILOR 

Blestemul adus prin caderea lui Adam a rezultaa in moarte atit ptr Adam cit si ptr urmasii lui. 

Desi durata de viata a fost initial destul de lunga ( in medie depasind 900 de ani) a scazut 

rapid dupa potop la 120 de ani. 
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Cit au trait patriarhii ? 

Adam 930 ani , Set 912 ani, ENOS 905 ani, Enoh 365 ani, Metusala 969 ani, Lameh 

777 ani, Noe 950 ani 

Dupa potop 

Sem 600 ani, Eber 464 ani, Tera 205 ani, Avraam 175 ani, Isaac 180 ani , Iacov 147 ani 

, Iosif 110 ani 

ARCA LUI NOE 

Arca a fost nava construita de Noe  ptr a-si salva viata , familia si citeva 

animale, din potopul de ape trimis de D-zeu (Gen 6 : 14-9 : 19) . Arca avea o lungime de 

aproximativ 140 de metri , o latime de 25 de metri si o inaltime de 15 metri , cu trei niveluri . 

Eruditii au calculat  ca o nava de asemenea dimensiuni putea transporta o greutate de 43000 

de tone. 

Dupa aproape un an de plutire pe ape , arca s-a oprit pe muntele Ararat, care este in Turcia 

de azi. De-a lungul secolelor , numeroasele incercari de a descoperi ramasitele acestei nave 

s-au dovedit  zadarnice. Miscarile  glaciare , avalansele , crapaturile  tectonice  ascunse si 

furtunile neasteptate adauga un plus de periculozitate alpinismului montan in acea zona . 

Arca este dovada judecati dar si a indurari lui D-zeu . Judecata LUI dreapta este vazuta in  

distrugerea celor nelegiuiti, iar indurarea si grija Sa sunt demonstrate prin pastrarea lui Noe 

si , prin el,a rasei umane . Arca este intruchiparea vadita a lui Cristos care ne-a scapat din 

calea potopului  judecatii divine  , pin harul sau. 

Din vremurile stravechi ne-au parvenit mai multe povestiri despre potop, extrem de similare 

cu cea biblica in multe detalii. In cea mai faimoasa dintre acestea, Utnapistim , versiunea 

babiloniana a lui Noe , a construit o arca , lunga de aproximativ 50 de metri , si lata de 50 

metri si inalta de 50 metri un design nu prea bun ptr navigare. In contrast frapant cu aceste 

povestiri, cartea Genesa prezintz un D-zeu sfint si drept, care trimite potopul ca judecata ptr 

pacat , si totusi plin de indurare il salveaza pe Noe si familia lui , datorita neprihaniri lui. 

In Noul Testament , Isus a vorbit despre potop si despre Noe si arca , comparind « zilele lui 

Noe » cu vremea «  venirii Fiului omului » (Mt 24 : 37-38) Alte referinte la potop gasim in (Evr 

11 : 7 ;1Pt 3 : 20) 
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TURNUL BABEL 

 

Turnul Babel a fost construit in cimpia Sinear, locatie aflata in Babilonia  antica , din sudul 

Mesopotaniei , cindva dupa marele potop a lui Noe . Ca simbol al mindriei si rebeliunii 

pacatoase a omului, structura aceasta a fost construita ptr a satisface vanitatea oamenilor  

« sa ne facem un nume »(GEN 11 : 4) 

Turnul piramida trebuia sa ajunga pina la ceruri. Oamenii incercau sa se apropie de D-zeu 

prin forta propriei lor ambitii, insa curind au invatat ca portile cerului nu pot fi luate prin 

asediere. Omul trebuie sa se apropie de D-zeu sfint in reverenta , cu smerenie . 

Turnul acesta a fost construit probabil din caramida si mortar, din moment ce in cimpia din 

sudul Mesopotamiei nu erau stinci. Turnul Babel pare a fi fost asemanator ziguratelor pe 

care le construiau vechii locuitori ai Mesopotamieica locasuri de inchinare  ptr zeii lor. Atit 

asirienii, cit si babilonienii se mindreau cu inaltimea acestor temple pagine, ridicate pina la 

ceruri. 

Un astfel de turn , construit in jurul anului 2100 i.Cr. in Ur cetatea de bastina a lui Avraam , 

aflata in sudul Mesopotamiei , era o piramida care consta in trei terase de dimenssiuni 

reduse treptat. In templu se urca pe trepte convergente. Partea cea mai de sus a turnului era 

un altar dedicat inchinari pagine. 

D-zeu a intervenit si i-a oprit pe constructorii de la Babel din atingerea telului lor de a obtine 

puterea si gloria care i se cuvin doar lui D-zeu. Limba constructorilor a fost incurcata , asa 

incit nu se mai puteau intelege intre ei si au renuntat la proiect . Apoi ingamfati constructori 

s-au imprastiat  in toate partile (Gen 11 :7-8) Eforturile oamenilor , directionate gresit inspre 

glorificarea de sine , a avut ca rezultat confuzie, frustrare si imprastierea in intreaga lume. 

 

FAMILIA LUI AVRAAM 

 

Genealogia lui Sem joaca un rol important in introducerea personajului Avraam (Gen 11 :10-

26) un Mesopotamian din cetatea Ur. Planul lui D-zeu de mintuire se concentreaza acum pe 

familia si urmasi acestui om. Rolul lui Avraam este fundamental ptr intreaga scriptura :odata 

ce Avraam este introdus pe scena istoriei , toate interventile lui D-zeu ptr rascumpararea 

omenirii  au la baza  legamintul facut de D-zeu cu Avraam. Legamintul lui D-zeu cu Avraam 

este neconditionat, depinzind in totalitate de D-zeu, care se obliga ca prin har , sa isi duca la 

indeplinire promisiunile . Legamintul a fost facut initial in termeni generali,iar apoi i-a 

confirmat lui Avraam in detaliu (Gen13:14-17; 15:1-7; 17:1-8) Calatoria de 2500km a lui 

Avraam a fost bazata pe credinta (Evr 11 :8-10) 
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ISAAC SI IACOV 

 

Credinciosia  lui D-zeu fata de promisiunea legamintului  Sau este frumos ilustrata in 

nasterea lui Isaac, desi Avraam era la o virsta inaintata , iar Sara era stearpa (Gen 21 :1-3) 

Ulterior , in loc sa-i caute o sotie lui Isaac in Canaan , Avraam si-a trimis slujitorul in 

Mesopotamia ptr ai gasi o sotie in poporul sau (Gen 24) 

           In familia formata din Isaac si Rebeca s-au nascut doi gemeni, Iacav si Esau, dar D-zeu a 

facut cunoscut ca promisiunea legamintului avea sa continue prin Iacov (Gen 25 :23) . 

Disputele legate de dreptul de intii nascut si de binecuvintarea din partea tatalui l-au impins 

pe Iacov sa fuga de fratele sau Esau , in Mesopotamia , unde Iacov s-a casatorit cu Lea si 

Rahela (cap. 27-29) si unde a stat 20 de ani. Iacov a avut 12 fii(cap 35 :22-26) din care s-au 

format cele 12 triburi ale lui Israel . Iuda , al patrulea fiu a lui Iacov, era cel prin care urma sa 

se implineasca promisiunea venirii lui Mesia (cap 49 :10). Dupa 20 de ani in nordul 

Mesopotamiei , iacov se intoarce in Canaan . In drum spre casas-a intilnit cu D-zeu fata in 

fata, la Peniel (cap 32:30,31) 

 

IOSIF 

 

Urit de cei 10 copii ai Leei si a servitoarei ei , Iosif, fiul lui Iacov din Rahela, a fost 

vindut de fratii sai ca sclav in Egipt (Gen 37) Acolo a fost intemnitat , dar mai apoi a fost 

ridicat la cea de-a doua pozitie , in conducerea   Egiptului  . Iosif a fost Iacov in vremurile de 

foamete ( cap 41-46) si ptr pastrarea descendentei careia ii fusesera facute promisiunile 

legamintului. 

 

 

EXOD 

 

Cartea Exod relateaza izbavirea  poporului Israel din robia Egipteana si fondarea lor ca popor 

guvernat de legamintul si legiile lui D-zeu . In cei aproximativ 400 de ani in Egipt, familia lui 

Iacov a crescut de la 70 de oameni pina undeva intre 2 si 3 milioane 
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Evreii vorbitori de limba ebraica au folosit intodeauna primele cuvinte ebraice ale cartii Exod 

ca titlu al cartii, numind-o (ve`’eleh semot) care inseamna « iata care sunt numele ». Titlul 

grecesc este Exod, cuvint care inseamna iesire, plecare s-au indepartare. 

AUTOR 

Alaturi de restul Pentateuhului (Genesa – Deutronom) Exod ii este atribuit lui Moise. Diferite 

pasaje din Exod il numesc in mod specific pe Moise ca autor ( 17:14;24:3-4) si toti  ceilalti 

autori atit din Vechiul , cit si din Noul  si dau mina in recunoasterea paternitatii lui Moise 

(Mal. 4 :4 ;Rom. 10 :5). Mai multinsusi Isus a recunoscut origine mozaica a acestei cartii (Mc. 

7 :10. Lc. 20 :37) 

Inca din secolul al XVIII-lea, unii erudite au pus sub semnul intrebari paternitatea mozaica 

asupra Exodului in favoarea unor surse orale si scrise care ar fi fost compilate de editori, 

ulterior in istoria lui Israel. Asemenea argumente sunt insa departe de a fi convingatoare, in 

mod special ptr ca nu s-a obtinut vreun acord asupra caracterului si proportilor 

documentelor care se presupun a sta la baza cartii Exod asa cum o avem noi azi. 

DATA 

La fel ca restul Pentateuhului a fost scrisa in timpul ratacirii lui Israel in pustie, intre 

momentul iesirii din Egipt si moartea lui Moise. Este posibilca Moise sa fi pastrat un jurnal al 

lucrarii lui D-zeu , pe care apoi l-a editat in cimpia Moabului, inainte de moartea sa (cca.1406 

i.Cr) 

Datarea cartii Exod este in corelare strinsa cu evenimentul exodului. In 1Imp.6 :1 ni se spune 

ca exodul a avut loc inainte cu 480 de ani de la zidirea Templului (996 i.Cr) ceea ce 

presupune ca exodul din Egipt a avut loc in 1446 i.Cr . Unii eruditi argumenteaza ca dovezile 

arheologice plaseaza exodul in jurul anului 1275 iCr. Si considera ca cei 480 de ani amintiti in 

1Imp.6 :1 ar trebui interpretati simbolic ( o generatie de 40 de ani  cu 12 triburi rezulta 480) 

Insa dovezile arheologice sunt ambigue , si pri urmare a fost adoptat anul 1446iCr. 

TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

 

Cartea Exod este usor de impartit in doua sectiuni principale : izbavirea din sclavia 

Egiptului(cap 1-8) si revelarea lui D-zeu la muntele Sinai(cap 19-40) 

Ideea centrala a carti Exod este conceptul de salvare /izbavire . Datorita credinciosiei Sale 

fata de legamintul facut cu Avraam , Isaac si Iacov D-zeu isi salveaza poporul din sclavia 

Egipteana, il pazeste in timpul ratacirii prin pustiu si-l pregateste ptr a intra in tara promisa . 

Israel este salvat din sclavia Egiptului ptr a avea o relatie de legamint cu D-zeu. Dupa ce 

poporul a experimentat izbavirea , calauzirea si protectia lui D-zeu , poporul este gata sa afle 
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ce asteapta D-zeu de la ei. La muntele Sinai , Moise primeste legiile morale, civile si 

ceremoniale , impreuna cu schita cortului de inchinare care trebuia construit in pustiu. 

 

EGIPT 

 

Marginit de marea Mediterana la nord , de peninsula Sinai si de golful Suez la est de desertul 

Libian la vest , Egiptul este o tara cu o bogata si bine documentata istorie antica. Unele 

dintre cunostintele noastre despre istoria antica a Egiptului au la baza lucrarea preotului 

egiptean Manetho (cca 270 i.Cr.) care relateaza evenimente petrecute in timpul a 31 dinastii, 

incepind cu anul 3200 i.Cr . Potrivit teoriei datarii timpurii a cartii Exod faraonul din timpul 

exodului a fost probabil Amenhotep II ; potrivit teoriei datarii tirzii, faraon era probabil 

Ramses II . 

ZEII PAGINI AI EGIPTULUI 

In Egiptul antic religia era caracterizata de un politeism coplex, deoarece oamenii venerau o 

larga paleta de zeitati locale si zei ai naturi Ex. (Horus,Isis)Multi dintre zei erau asociati cu 

fertilitatea si agricultura , protejarea fiecarui domeniu al vieti ii era desemnat unei zeitati. 

Cele zece urgii au fost provocari directe adresate cultelor zeitatilor  Egiptului., despre care se 

credea ca protejeaza viata si teritoriul Egiptului. Astfel, suprematia lui Iahve , D-zeul lui 

Israel, a fost clar demonstrata. 

CELE ZECE URGII 

Faraon , conducatorul Egiptului , a refuzat sa ii elibereze pe israeliti din robie si sa le de-a 

voie sa paraseasca Egiptul. Astfel D-zeu a trimis 10 plagi asupra egiptenilor ptr a fringe 

incapatinarea faraonului si ptr a-Si arata puterea si superioritatea fata de zeitatile Egiptului. 

1) Apa riului Nil s-a transformat in singe (7 :14-25) 

2) Broastele au impinzit tara (8 :1-15) 

3) Oamenii si animale s-au umplut de paduchi (8 :16-19) 

4) Roiuri de muste au acoperit pamintul ( 8 :20-32) 

5) Boala a decimat animalele Egiptului (9 :1-7) 

6) Bubele au umplut oamenii si animalele ( 9 :8-12) 

7) Grindina care a distrus recoltele (9:13-35) 

8) Lacustele au acoprit tara (10:1-21) 

9) Intunerecul timp de trei zile (10 :21-29)          

   10)Moartea intiilor nascuti (11 :1-12 :30 
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    In timpul fiecareia dintre aceste urgii, israelitii au fost pazitii 

,in vreme ce egiptenii si bunurile lor au fost distrusi. Evreii au fost protejzti de ultima urgie , 

ptr ca D-zeu le-a cerut sa-si insemneze casele , stropind usiorii usii de la case cu singele unui 

miel. Ingerul mortii  «  a trecut pe linga » casele evreilor. 

      Cu ocazia ultimei demonstratii de putere din partea lui D-zeu , faraon a cedat si le-a 

permis lui Moise si israelitilor sa paraseasca Egiptul . Aceasta eliberare a devenit unul dintre 

evenimentele cele mai importante din istoria Israelului . Pastele se sarbatoreste si astazi 

anual ptr a comemora eliberarea Israelului din sclavie , prin puterea lui D-zeu. 

                 MOISE 

       Nascut intr-o familie de sclavi evrei, in timpul unei perioade periculoase, Moise a fost 

protejat si pregatit in mod miraculos de D-zeu ptr a deveni instrumentul prin care D-zeu sa-Si 

elibereze poporul. In vederea acestui scop , Moise a fost crescut la curtea regala egipteana si 

educat “in intelepciunea egiptenilor “ (Fa Ap 7:22). La virsta de 40 de ani , dupa ce a incercat 

sa-si apere un concetatean , omorind un egiptean , Moise a fugit in pustiul Madianului . 

Acolo a ramas o alta perioada de 40 de ani , s-a casatorit si a avut doi fii. Dupa ce a fost 

chemat de D-zeu prin minunea cu rugul in flacari (3 :2-4 :7) Moise s-a intors in Egipt ptr a 

conduce poporul Israel afara din Egipt . 

         Persoana lui Moise este esentiala religiei portretizata i Vechiul Testament . Ca 

instrument al legamintului mozaic si desemnat in mod divin ptr a primi Legea , Moise a  

ajutat la modelarea inchinarii si si a felului de trai a poporului lui D-zeu , in perioada 

Vechiului Testament. 

          Cu toate ca situatiile sunt total diferite, este interesanta paralela experientelor lui 

Moise si ale lui Christos, ambii au infruntat pericolul mortii ca bebelusi si ambii au fost salvati 

ptr a implini o mare rascumparare si ptr a stabili un legamint de singe intre D-zeu si poporul 

Sau. 

     REVELATIA DE PE MUNTELE SINAI 

     Pe muntele Sinai , Moise a primit din partea lui D-zeu legile morale, civile si ceremoniale, 

precum si macheta conform careia trebuia construit Cortul inchinarii care avea sa fie instalat 

in pustiu. Dupa ce poporul este judecat de D-zeu din pricina inchinari la vitelul de de aur , 

este ridicat si consacrat Cortul inchinarii. Acesta este un locas al frumusetii , intr-un pamint 

sterp , si are menirea sa arate mare parte din persoana lui D-zeu si din modul de 

rascumparare. 

     Legamintul mozaic de pe muntele Sinai a fost daruit poporului Israel , ptr ca aceia care 

cred promisiunile facute de D-zeu lui Avraamsa stie cum trebuie sa se comporte.Intreg 

legamintul mozaic guverna trei domeni ale vitii lor : a)porunciile vizau vietile personale, in 

mod special modul in care se relationau cu D-zeu (20 :1-26) b)judecatiile vizau aspectul social 
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al vietii,in mod special modul in carese relationau unii la altii(21 :1-24 :11) c)orinduirile vizau 

viata religioasa, ptr ca poporul sa cunoasca felul in care trebuiau sa se apropie de D-zeuin 

termenii pe care i-a stabilit El (24 :12-31 :18). 

      Legamintul mozaic nici nu a inlocuit, nici nu a dat la o parte legamintul avraamic . Mai 

degraba , el a fost o adaugire la legamintul avraamic,ptr ca poporul Israel sa stie cum sa-si 

traiasca viata pina la venirea lui Isus Cristos , Mesia , care avea sa aduca o jertfa deplina si 

desavirsita ptr pacat,o jertfa spre care legamintul mozaic nu era decit un indicator. Legea nu 

a fost data ca un mod de dobindire a mintuirii prin merite, ci ptr ca oamenii sa-si dea seama 

ca sunt lipsiti de ajutor si speranta fara harul mintuitor a lui Hristos (Gal.3 :19-24) 

    IESIREA DIN EGIPT  

       Nu se stie cu siguranta ce traseu a urmat poporul Israel spre muntele Sinai, dupa ce a 

iesit din Egipt. Eruditii au propus atit un traseu nordic cit si un traseu sudic cel prin sud fiind 

cel mai probabil.A fost nevoie de aproape doua luni pina sa ajunga la Sinai , unde israelitii au 

campat timp de aproximativ  zece luni,perioada in care a avut loc revelarea divina.                                                                                                                                    

     CELE ZECE PORUNCI 

          Cele zece porunci (Exod 20 :1-17) au fost legi date de D-zeu ca instructiuni de conduita 

zilnica . Desi D-zeu le-a data aceste porunci prin Moise poporului Israel , acum mai bine de 

3000 de ani ele sunt si azi valabile si relevante. Aceste legi sunt cunoscute si sub numele de 

Decalogul , termen care provine de la cuvintul grecesc care inseamna « zece cuvinte » 

          Cele zece porunci sunt impartite in doua sectiuni . Primele patru porunci au in vedere 

relatia noastra cu D-zeu , iar incepind cu a cincea porunca si pina la cea de a zecea are in 

vedere relatia noastra cu semenii. Semnificatia celor zece porunci poate fi declarata in forma 

succintadupa cum urmeaza : a) Crede numai in D-zeu (20:3-4) b) Inchina-te numai lui D-zeu 

(205-6) c) Foloseste numele lui D-zeu numai in moduri care sa il onoreze (20 :7) d) 

Odihneste-te in ziua Sabatului si gindeste-te la D-zeu (208-11) e) Respecta-ti si asculta-ti 

parintii (20 :12) f) Protejeaza si respecta viata omului (20 :13) g)Fii sincer(a) cu sotia sau sotul 

tau (20 :14) h) Nu iti insusi ce apartine altora (20 :15) i) Nu minti cu privire la ceilalti (20 :16) 

j) Fii multumit cu ceea ce ai (20 :17) 

            La aproximativ 1300 de ani dupa ce D-zeu a dat aceste porunci, Isus le-a sustinut. El le-

a plasat de fapt pe o treapta mai inalta , cerind sa fie respectat atit spiritul poruncilor , cit si 

aspectele lor legale . El a votat in favoarea poruncilor , cind a spus « Sa nu credeti ca am 

venit sa stric Legea si Prorocii, am venit nu sa stric ci sa implinesc »(Mt.5 :17) 

            Codul lui Hammurabi, un cod de legi stravechi,numit dupa unul dintre primii 

imparatiai Babiloniei, comporta multe asemanari cu Cele Zece Porunci . Insa Legea care a 

fost data pe muntele Sinai reflecta o perspective inaltatoare a naturii si sfinteniei lui D-zeu 

precum si acerintelor pe care le are El din partea poporlui Sau. 
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      CHIVOTUL MARTURIEI 

            Cunoscut si sub numele de chivotul legamintului , chivotul D-lui si chivotul lui D-zeu , 

chivotul marturiei a fost cel mai sacru obiect al israelitilor in vreme cit au fost in pustiu . 

            Stim cum a aratat chivotul marturie ? Nu putem sti cu certitudine , dar avem o 

descriere detaliatasi sufficient de clara in Vechiul Testament (Ex. 25 :10-22) . Arheologiiau 

descoperit schite ale chivotului ( de ex. o gravura in piatra chivotului a fost gasita in timpul 

excavarii unei sinagogi in Capernaum) 

              Din relatarea biblica ne putem da seama de urmatoarele lucruricu privire la 

infatisarea lui fizica ;era o cutie de 115 centimetri lungime, 69 centimetri latime, 69 de 

centimetri inaltime, facuta din lemn  de acacia .Patru tarusi erau inserati prin inele pe 

lateralele chivotului , asa incit putea fi transportat de patru insi. 

              Capacul chivotului , numit scaunul indurari (capacul ispasirii) era facut din aur. 

Cuvintul ebraic tradus de obicei prin sintagama « scaunul indurarii » putea fi inteles si ca 

locul ispasirii  ptr ca deasupra lui marele preot stropea singe o data pe an , in Ziua Ispasirii , 

ca ispasire ptr pacat (Lev.16 ;15). Pe acest capac erau doi heruvimii care statea unul in fata 

celuilalt, cu aripile intinse unul spre celalalt. In chivot erau asezatecele doua table de piatra 

pe care erau scrise cele zece porunci primite de Moise de la D-zeu pe Sinai(Exod20). De 

asemenea mai erau puse un vas de aur care continea mana , precum si toiagul inmugurit  a 

lui Aron (Evr.9 :4) aducerii aminte  al purtari de grija a lui D-zeu ptr nevoile israelitilor pe 

toata durata calatoriei in pustie. 

              Israelitii credeau ca D-zeu locuia intre ei in Cortul inchinarii, intre aripile heruvimilor  

care erau asezati pe scaunul indurarii. D-zeu a vorbit cu Moise din locul acela (Num.7 :8-9) in 

timpul anilor in care Israel a ratacit prin pustiu, in vreme ce se pregatea sa intre in Tara 

Promisa. 

             Chivotul a fost purtat inaintea israelitilor cind au plecat de la muntele Sinai 

(Num.10 :33) cind au traversat Iordanul ptr a intra in Canaan (Ios.4 :9-11) si cind au incercuit 

zidurile Ierihonului inainte de caderea cetatii (Ios 6 :1-20) . Dupa multe alte calatorii, chivotul 

a fost in cele din urma asezat in Templu construe de Solomon in Ierusalim ( 1Imp. 8 :1-9) dar 

a disparut dupa distrugerea Ierusalimului de catre babilonieni in anul 589 i.Cr.  

             Chivotul a servit ca semn de aducere-aminte a faptului ca D-zeu era prezent in 

mijlocul evreilor. Scaunul indurarii, poleit cu aur simboliza tronul lui D-zeu si domnia Lui in 

inimile celor care Il recunosteau drept D-l lor suveran. 

      AARON CA MARE-PREOT 

            Cind a fost instituita preotia , in vremea cind Israel se afla in pustiu, Moise l-a sfintit pe 

fratele sau , Aron,ca primul mare preot al evreilor (Exod28 :29). Preotia a fost stabilita in 
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tribul lui Levi, din care provenea Aron, iar fii lui Aron au mostenit oficiul de mare-preot de la 

tatal lor. 

           Roba marelui-preot reprezenta functia sa de mediator intre D-zeu si popor. Peste 

hainele sale obisnuite de preot , marele –preot purta un efod , o tunica din doua piese. De 

asemenea purta un pieptar al judecatii,care avea prins pe el doisprazece pietre pretioase. 

Aceste pietre erau gravate cu numele celor 12 triburi ale lui Israel (Exod28 :15-30) . In 

buzunarul pieptarului , deasupra inimii marelui-preot , erau puse Urim si Tumim (Exod 

28 :30) instrumentul prin care D-zeu Isi facea cunoscuta voia cu privire la popor. 

            Marele-Preot avea responsabilitatea de a supraveghea implinirea  indatoririlor  

celorlalti preoti (2Cro.19 :11) . Cea mai mare responsabilitate a sa er auna anuala si trebuia 

infaptuita de Ziua Ispasirii. In acea zi , el intra in Sfinta Sfintelor , sau in Locul Preasfint , in 

Cort si aducea jertfe , intii ptr pacatele lui, apoi ptr pacatele intregului popor, savirsite de-a 

lungul anului care tocmai se sfirsise (Exod30 :10) 

             In timpul domniei sale ca rege a lui Iuda, David a organizat 24 de grupuri de preoti 

care sa slujeasca la cort. Ulterior regele Ezechia si regele Iosia l-au asistat pe marele-preot in 

reformarea si restaurarea Templului. In Noul Testament , marele –preot era considerat drept 

conducatorul poporului (Fa.Ap23 :4-5) si prezida intilnirile Sinedriului, cel mai inalt organ de 

conducere al israelitilor (Mt.26 :57-59)  

            Noul Testament vorbeste in mod symbolic despre Isus ca “Mare-Preot” El nu era din 

ordinal preotesc a lui Aron , ci din cel a lui Melhisedec, o preotie vesnica (Ev.5 :10). Isus nu a 

trebuit sa aduca jertfa ptr pacatele Sale, intrucit El nu avea pacate(Ev.7 :27-28) El Si-a 

sacrificat propriul Sau singe, o data ptr totdeauna ( Ev.9 :12) de aceea noi putem veni cu 

indrasneala inaintea lui D-zeupri « singurul Mijlocitor intre D-zeu si oameni :Omul Isus 

Hristos. 

       CORTUL INCHINARII 

Cortul  inchinarii era un cort sau un sanctuar portabil, folosit de israeliti drept loc de 

inchinare, la inceputul istoriei lor. In Vechiul Testament , acest cort este deseori numit 

« Cortul Intilnirii », sugerint faptul ca acela era cel mai important loc de intilnire dintre D-zeu 

si poporul Sau . Structura Cortului a fost facuta conform instructiunilor pe care i le daduse D-

zeu lui Moise pe muntele Sinai, in vremea rataciri poporului Israel prin pustiu (Ex.26 :35) Cu 

ajutorul darurilor materiale din partea poporului, precum si datorita muncii efective pe care 

au depus-o toti, Cortul a fost finaliza in conformitate cu indicatiile lui D-zeu . D-zeu a 

binecuvintat lucrarea miinilor lor , acoperind cortul cu un nor si umplind Sanctuarul cu slava 

Sa.(Exod40:34). 

               Curtea exterioara a Sanctuarului era un dreptunghi imprejmuit cu gard, avind 

lungimea de 46 de metri, si latimea de 23 de metri (Exod27 :9-19) . In crte se afla un altar de 
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bronz , destinat jertfelor de animale (Exod27 :1-8) si un lighean in care se spalau preoti 

inainte de a intra in cort (Exod30 :17-21). 

              Cortul in sine avea dimensiunile 4,5merti latimesi 14 metri lungime ,si era impartit in 

doua sectiuni : incaperea de la intrare era cunoscuta sub numele de Locul Sfint,iar incaperea 

de dinauntru era cunoscuta sub numele de Locul Preasfint sau Sfinta Sfintelor (Exod 26 :33) 

in incaperea de la intrare se afla un altar pe care se arde tamiie(Exod30 :1-10) sfesnicul din 

aur , cu sapte brate (25 :31-40) si o masa pe care se aseza piinea ptr punerea inainte , care 

simboliza prezenta lui D-zeu. (25 :23-30). 

         Incaperea pe dinauntru, sau Locul Preasfint, era separata de incaperea de la intrare 

printr-o perdea (26 :31-37) . In aceasta zona sfinta a cortului se intra o singura data pe an, si 

aceasta o facea marele –preot, in Ziua Ispasiri. Printr-o ceremonie speciala in acea zi, preotul 

facea ispasirea ptr propriil-I pacate si apoi aducea jertfe ptr a ispasi pacatele intregului 

popor. Aceasta incapere Preasfinta era dotata cu o singura piesa de mobilier, chivotul 

legamintului.Capacul chivotului era numit  scaunul indurarii. Pe capac erau doi heruvimi din 

aur, pusi fata-n fata. In chivot se afla tablele legii,  toiagul lui Aron si si vasul de aur cu mana. 

         In vremea pribegiei lui Israel prin pustie , Cortul a fost transportat din loc in loc , odata 

cu poporul (Exod40 :36-38). Cind Israel isi aseza tabara undeva in pustiu , Cortul trebuia 

amplasat in mijlocul taberei, iar levitii desemnati sa slujeasca in el (Num.4) tabarau in jurul 

lui (Num.1 :53) . Apoi triburile trebuiau distribuite intr-o anumita ordine pe cele patru laturi 

ale cortului (Num.2) . Aceasta orinduire arata importanta rolului pe care l-a avut Cortul in 

viata religioasa a poporului lui D-zeu. 

           Dupa cucerirea Canaanului , Cortul a fost mutat la Silo , unde a ramas de-a 

lungulintregii perioade a judecatorilor (Ios.18 :1) . Mai apoi locul destinat amplasarii Cortului 

a fost Nob (1Sam.21 :1-6) si Gabaon (1Imp.3 :4). Cind a fost terminat Templul , Solomon a 

mutat cortul la Ierusalim (1Imp.8 :4). Dupa construirea Templului , nu a mai fost nevoie de 

Cort, deoarece Templul era locul de inchinare ptr popor si centrul vietii religioase. 

             Multe referinte la Cort , care apar in Noul Testament trebuie inteles in lumina 

intruparii, cind Fiul lui D-zeu S-a facut om.Deoarece Cortul fusese locul in care D-zeu se 

intilnea cu poporul Sau, Ioan  a spus  « Cuvintul a devenit trup si-a tabarit printre noi ». Pavel 

a vorbit despre Hrisstos ca « jertfa de ispasire » ptr pacat, in Romani3 :25 apostolul a folosit 

acelasi termen grecesc care era folosit ptr a face referire la scaunul indurarii, capacul 

chivotului, unde marele –preot facea anual ispasirea. Imaginea ligheanului in care se  spalau 

preotii inainte de a intra in cort poate fi vazuta in textu din Tit3 :5 . 

               Apocalipsa 8 :3-5 vorbeste despre altarul tamiieri care era facut din aur . De fapt , 

fiecare caracteristica a Cortului se regaseste in epistola catre Evrei , o carte care Il descrie pe 

Isus Marele-Preot si ca jertfa suprema si eterna ptr pacat. 
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                 LEVETIC 

 

        Se obisnuia sa se spuna ca a fost nevoie de o singura noapte ca D-zeu sa-l scoata 

pe Israel din Egipt , insa a fost nevoie de 40 de ani sa scoata Egiptul din Israel. In cartea Exod 

vedem cum Israel este rascumparat si restaurat ca imparatie de preoti si ca natiune sfinta , 

iar in Levetic , Israel este instruit cum sa-si implineasca indatoririle preotestila care a fost 

chemat . In Exod israelitii au fost scosi din sclavie, iar in Levetic sunt adusi in sanctuarul lui D-

zeu. Evreii au progresat de la stadiul de rascumparae spre cel de slujire, de la eliberare spre 

dedicare. 

         Titlul evreiesc al cartii Wayyiqra , care este primul cuvint  din text si inseamna : 

« Si El a chemat » . Titlul grecesc care apare in Septuanginta este Leutikon care insemneaza  

“ceea ce apartine preotilor” de la care versiunea latineasca Vulgata a derivat titlul de Levetic. 

Titlul induce oarecum in eroare , ptr ca , desi cartea trateaza in mare masura 

responsabilitatile preotilor, trebuie sa tinem seama de faptul ca intreg Israelul trebuia sa 

cunoasca si sa respecte Legea. 

AUTOR 

                 Aceleasi argumente folosite ptr a confirma paternitatea lui Moise asupra Genesei si 

Exodului se aplica si in cazul Leveticului, deoarece Pentateuhul formeaza o unitate literara. 

Insusi continutul cartii indica catre Moise ca autor uman al ei. In cele 27 capitole ale cartii 

este precizat de 56 de ori ca D-zeu i-a dat lui Moise aceste legi. 

         DATA 

Probabil ca cea mai mare portiune a cartii Levetic , Moise a scris-o in ultima parte a timpului 

petrecut de Israel la poalele muntelui Sinai, desi s-ar putea sa fi pus cartea in forma finala 

doar cu putin timp inainte sa moara . Continutul carti Levetic acopera o perioada de 

aproximativ o luna, perioada dintre ridicarea cortului (Exod40:17) si plecarea de la muntele 

Sinai (Num10 :11) 

        

 

        TEMATICA SI STRUCTURA 

                Levetic se centreaza in jurul conceptului de sfintenie a lui D-zeu si in jurul 

modalitatii  prin careun popor ne-sfint poate sa se apropie de D-zeu , astfel incit sa-I fie pe 

plac  si apoi sa continuie sa ii ramina in partasie cu El. La D-zeu se ajunge prin jertfe de 

singe,iar umblarea cu D-zeu se poate face numai prin ascultare de legile Lui. Cuvintul 
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« sfint » apare de 90 de ori in Levetic , iar cuvintul « a sfinti » de 17 ori. Radacina ebraica q-d-

s « sfint »(intilnita in adjective , substantive si verbe)apare de 152 de ori in Levetic. 

                Levetic se imparte in doua mari sectiuni :prima trateaza cu precadere sistemul 

sacrificialal inchinarii (Lev.1-17),iar a doua vorbeste in special despre sfintirea poporului 

Israel, care devine un intreg prin sfintenia morala si ceremoniala (Lev.18-27) 

        JERTFELE LEVITICE 

                In cartea Levetic este evidentiat sistemul de jerfe. Jertfa care era arsa reprezinta 

singurul sacrifiuciu mistuit in intregime pe altar de aceea se mai numea si arderea de tot . 

Jertfa de cereal eraun tribute oferit ptr a asigura sau ptr a pastra favoarea divina, aratind ca 

roadele muncii unei personae  trebuie dedicate lui D-zeu. Jertfa de pace era menita sa ofere 

ispasire si ii permitea celui ce aducea jertfa sa manince carnea animalului jertfit.Aceasta 

jertfa era adusa cu ocazia unui eveniment de bucurie.Jertfa ptr pacat era adusa ptr a 

indeparta necuratiadin sanctuar.Jertfa ptr incalcarea legii este cunoscuta si ca jertfa ptr vina 

sau ptr pacat era  adusa ptr vina de a fi incalcat sfintenia proprietatii lui D-zeusau a unei alte 

persone , de obicei prin folosirea unui juramint fals.   

       SARBATORI SFINTE ALE LUI ISRAEL 

           Calendaru liturgic detine un loc semnificativ in cartea Levetic . In timpul vechiului Israel 

existau sapte festivaluri religioase anuale, care fusese decretate exceptional de D-zeu : 

1). Pastele (Pesah in ebraica) 

      Exod 12 :1-28 Lev.23 :5 ; Deut.16 :1-8                                                                    

Timp : seara celei de-a 14-a zi a luni nisan, prima luna a calendarului biblis (martie/aprilie) 

Scop : (a) ptr a a comemora eliberarea lui Israel din robia egipteana (b) ptr a reaminti 

poporului Israel ca D-zeu “a trecut pe linga » casele lor , adica a crutat pe intii nascuti ai 

copiilor lui Israel (Exod 12 :27). 

Semnificatie profetica : Hristos este pastele nostru ( Ioan1 :21 ;19 :36) Pastele reprezinta 

temelia Cinei Domnului (Mt. 26 :17-30) © Pastele prefigureaza ospatul de nunta al Mielului 

(Mc.14 :25 ;Lc.22 :16-18). 

2) Sarbatoarea Azimilor : ( Matot in ebraica) Lev.23:6-8; Num.28:17-25. 

Timp: incepea in a 15-a zi a luni nisan si tinea o saptamina. 

Scop : ptr a comemora dificultatea plecarii in graba a lui Israel din Egipt (Ex.12:39) absenta 

drojdiei simboliza consacrare si dedicare totala D-lui. 

Semnificatie Profetica : (1) Azima este o prefigurare a lui Hristos ( 1Cor.11:24) (2) Azima e o 

prefigurare a adevaratei Biserici ( 1Cor. 5:7-8). 
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3) Sarbatoarea Roadelor (Bikkurim in ebraica) Lev.23:9-14. 

Timp: in ziua urmatoare Sabatului din saptamina Pastelui. 

Scop: ptr a dedica si consacra primele roade ale recoltei de orz. 

Semnificatie Profetica : Primele roade sunt o prefigurare a invierii trupesti a lui Hristos ( 

1Cor.15:20-23) Primele roade sunt o garantie a invieri trupesti a tuturor credinciosilor ( 

1Tes.4 :13-18 : Primele roade sunt o prefigurare a dedicarii Bisericii. 

4) Ziua Cinzecimii ( Sarbatoarea Saptaminilor  Sabuot in ebraica) Lev.23:15-22. 

Timp: ziua urmatoare celei de-al saptelea sabat dupa primele roade. 

Scop : ptr a dedica si consacra primele roade ale recoltei de griu. 

Semnificatie Profetica : Turnarea D.S. peste Biserica a avut loc in ziua  Cinzecimii . Cele doua 

piini, representative ptr evrei si ne-evrei contineau drojdie deoarece , in biserica exista 

pacat. 

(5)Sarbatoarea Trimbitelor (Rosh Hashanah in ebraica).Lev.23:23-25  

Timp: prima zi celei de a saptea luni, luna sabatica (septembrie/octombrie) . 

Scop : ptr a vesti si a consacra cea de-a saptea luna , luna sabatica. 

Semnificatie Profetica : in Noul Testament rasunetul trimbitei este asociat cu revenirea D-lui 

(Mt.24 :31 ;1Tes.4 :16). 

6)Ziua Ispasirii ( Yom KIPPUR in ebraica). Lev.16;23:26-31. 

Timp: ceea de-a zecea zi a luni a saptea. 

Scop : ptr a face ispasire anuala, ptr preot, ptr popor si ptr Cort( Templu). 

Semnificatie Profetica : Ziua Ispasirii isi gaseste implinirea ultima in crucificarea lui Hristos 

(Ev.9), reprezinta lucrarea de rascumparare a lui Hristos si care este desavirsita si superioara 

oricarei din Vechiul Testament. 

7)Sarbatoarea Corturilor ( Sukkot in ebraica). 

Timp: zilele incepind cu cea de-a 15-a pina la la cea de-a 21-a din luna a saptea, cu a opta zi 

adaugata ca punct culminant al tuturor sarbatotrilor ( septembrie/octombrie).  

Scop: ptr a comemora eliberarea si protectia lui D-zeu in timpul ratacirii in pustie (23:43) ptr 

a sarbatori incheierea tuturor secerisurilor (23:39). 

Semnificatie Profetica: prefigureaza pacea si prosperitatea care vor fi caracteristice domniei 

de 1000 de ani a lui Hristos (Zah.14 :16). 
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         ALTE SARBATORI ALE LUI ISRAEL 

Pe linga sarbatorile anuale, calendarul evreiesc mai cuprindea citeva sarbatori. 

SABATUL :  fiecare zi a saptea era marcata de odihna solemna de la orice fel de muncii 

(Exod20 :8-11). 

ANUL SABATIC : fiecare al saptelea an era desemnat un an de odihna ptr a lasa pamintul 

nesemanat (Ex.23:10-11). 

ANUL JUBILAR : ai 50-lea an , care urma dupa sapte ani sabatici, proclama eliberarea celor 

care devenisera sclavi din pricina datoriei si returnarea terenului propietarilor initiali 

(Lev.25:8-55). 

LUNA NOUA : prima zi a lunilor  evreiesti care aveau 29 sau 30 de zile trebuia sa fie o zi de 

odihna cu jertfe speciale si sunare din trompete (Num.28 :11-15). 

REDEDICAREA : (sarbatoarea luminilor) o sarbatoare care tinea opt zile , in cea de-a noua 

luna (chiselev) comemorind curatirea Templului de spurcarea facuta de sirieni si rededicarea 

lui (In.10 :22). 

PURIM : (sarbatoarea sortilor) o sarbatoare in a 14-a si a 15-a zi a luni a 12-a numele ei 

deriva din termenul babilonian “pur” care inseamna sort (Est.9 :18-32). 

                                   NUMERI 

              Numeri este cartea ratacirilor . Cea mai mare parte a carti descrie experientele lui 

Israel in pustie. La inceputul aceste carti, natiunea lui Israel se afla in perioada copilariei ei, la 

numai 13 luni de la iesirea din Egipt. In Numeri , poporul Israel trece printr-o perioada 

dureroasa  de testare si maturizare, in timpul in care D-zeu isi invata  poporul care sunt 

consecintele rebeliunii si a deciziilor iresponsabile. Cei 40 de ani petrecuti in pustiu ii 

transforma pe israeliti dintr-o gloatade fosti sclavi intr-o natiune gata sa intre in Tara 

Promisa. 

             Cartea Numeri isi deriva numele de la doua numaratori ale lui Israel , una a avut loc la 

muntele Sinai, iar a doua in cimpiile Moabului. Scrierile evreiesti , cel mai adesea numesc 

cartea dupa cel de al cincelea termen ebraic  « bemidbar » care inseamna in pustiu.In 

Septuangita  este termenul « Arithmoi » care inseamna numere. 

            Autorul : ca si celelalte cartii doveziile indic aspre Moise ca autor al cartii Numeri . 

            Data : cartea Numeri se intinde pe o perioada de 39 de ani (1444-1405 i.Cr.). Ea 

vorbeste despre calatoria lui Israel incepind cu ultimele 20 de zile petrecute la muntele Sinai, 

apoi urmarind ratacirile din jurul locatiei Cades-Barnea si in sfirsit ajungerea in cimpia 

Moabului, in cel de-al 40-lea an . Fara indoiala , Moise a tinut jurnalul acestor evenimentein 

timpul ratacirii in pustiu. 
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        Tematica si Structura Literara : Cartea Numeri poate fi impartita in trei mari 

sectiuni :incepe cu vechia generatie (1 :1-10 :10), apoi aduce in atentie o perioada de 

tranzitie tragica (10 :11-25 :18), si se incheie cu o noua generatie aflata la intrarea in tara 

Canaan (cap.26-36). 

          Numeri vorbeste despre doua generati (cap.1-14 ;21-36) , despre doua numaratori 

(cap.1si 26),doua calatori (cap.10-14 ;21-27) si doua seturi de legi(cap.5-9). Cartea aceasta 

ilustreza atit bunatatea , cit si severitatea lui D-zeu ? Si invata ca poporu lui D-zeu poate pasi 

inainte numai pe masura ce se increde in El si se bazeaza pe El. 

           Tema judecatii divine asupra celui necredincios are mare pondere in cartea Numeri, 

care relateaza esecul lui Israel in a crede promisiunile lui D-zeu si judecata pe care aceasta 

neincredere o atrage dupa sine: ratacirea prin pustie, timp de 40 de ani. Cel mai important 

punct de cotitura al cartiipoate fi vazut in capitolul 14, cind Israel a ascultat avertismentele 

iscoadelor ingrozite si L-a respins pe D-zeu , refuzind sa mearga si sa cucereasca Tara 

Promisa.D-zeu l-a judecat pe Israel « dupa cum in 40 de zile ati iscodit tara , tot asa, 40 de ani 

veti purta pedeapsa faradelegilor voastre , adica un an ptr fiecare zi,si ve-ti sti ce inseamna 

sa imi trag mina de la voi » (14 :34). 

          Insa cartea Numeri reprezinta mai mult decit o simpla avertizare impotriva necredintei 

si neascultarii. Pe tot parcursul ei, ea marturiseste despre harul si indurarea lui D-zeu si  

arata inspre harul divin care avea sa fie manifestat i Hristos. Prezenta si calauzirea divina 

sunt evidente in stilpun de foc siin nor (10:11). Grija pe care o avea D-zeu fata de poporul 

Sau este vazuta in mana care le era data zilnic ca mincare si in stinca din care a tisnit apa de 

baut , daruri care prefigurau venirea lui Hristos (In.6:31-33). O ilusratie vie a milei divine 

transpare in oferirea sarpelui de bronz drept mijloc de vindecare a celor care fusesera 

muscati de serpii veninosi, imagine a crucificarii (21 :4-9). 

       CAMPAREA TRIBURILOR  

          Odata cu terminarea recensamintului militar di cap.1 , se dau instructiuni ptr 

organizarea triburilor si a armatelor lor . Organizarea taberei prevedea asezarea a cite trei 

triburi de fiecare parte a Cortului, iar locuinta lui Iahve se afla in mijlocul taberei. Mai mult 

cind se ridica tabara si poporul se asternea la drum , pornea intii cu cele sase trburi de la est 

si sud , urmate de leviti, care transportau Cortulsi erau situati la mijloc (2 :17) ,iar apoi 

veneau celalalte sase trburi, de la vest si nord . Fie ca tabarau fie ca se aflau in calatorie , 

Cortul era mereu pozitionat la mijloc . Unul din cele trei triburi de pe fiecareparte a Cortului 

avea intiietate : Iuda la est(2 :9),Ruben, la sud (2 :16), Efraim, la vest (2 :24),si Dan la 

nord(2 :31). 

         DIN PUSTIU SPRE CANAAN 

            Cartea Numeri , care relateaza plecarea lui Israel de la muntele Sinai spre Cades-

Barnea si apoi spre cimpiile Moabului, nu da prea multe detali despre ratacirea de 40 de ani , 
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care a avut loc intre prima lor plecare de la Cades-Barnea (14 :25) si cea de-a doua (20 :22). 

Nu se ofera nici intinerarul , nici cronologia. Sunt mentionate evenimentele care au avut loc 

chiar inainte si chiar dupa cei 40 de ani : infringerea suferita din pricina incercarii nechipzuite 

de a cuceri tara pri forte proprii(14 :45) si cererea permisiunii de a trece Edomul 

(20 :14).Intre aceste doua evenimente se vorbeste despre anumite legi si despre esecurile 

liderilor lui Israel. 

 

        DEUTRONOM 

                 Deuteronom este alcatuit dintr-o serie de mesje de ramas bun ale lui Moise, liderul 

in virsta de 120 de ani . Acestea ii sint adresate noii generatii, care urmeaza sa intre in 

posesia Tarii Promise.Asemenea Leveticului , Deutronom contine multe detali referitoare la 

Lege , insa accentul cade  mai degraba de laici,nu pe preoti. Moise ii reaminteste generatie 

tinere de importanta ascltarii, ajutindu-i astfel sa invete din exemplu trist al parintilor lor. 

Numele cartii deriva de la cuvintul grecesc Deuteronomion care inseamna « a doua lege » 

cuvint incorect folosit in Septuangita ptr a traduce versetul 18 din Deuteronom . Insa 

Deuteronom nu este o a doua lege, ci o adaptare si o extindere a celei mai mari parti din 

Legea data pe muntele Sinai. 

      AUTOR 

          Paternitatea mozaica a Deuteronomului a fost vehement atacata de critici, care pretind 

ca Moise e doar initiatorul traditiei pe care se bazeaza aceste legi. Argumentul obisnuit este 

ca Deutereonom a fost scris anonim, nu cu mult timp inainte de anul 621 i.Cr. si folosit de 

regele Iosiain implementarea reformei lui religioase. 

           Atit dovezile interne , cit si cele externe cu privire la paternitatea lui Moise sunt 

puternice . Insusi cartea cuprinde 40 de afirmati cu privire la faptul ca a fost scrisa de Moise. 

Deuteronom se potriveste mai bine perioadei lui Moise , decit celei lui Iosia, iar detalile 

geografice si istorice indica o cunoastere a perioadei dintre exod si cucerirea tari promise. 

Mai mult, toate celalalte carti ale Vechiului  Testament ii atribuie lui Moise cartea 

Deuteronom , ca celelalte carti ale Pentateuhului. 

       DATA 

          La fel ca Levetic,Deuteronom nu prezinta o istorie cronologica . Intrega actiune are loc 

in cimpia Moabului, la est de Ierihon si riul Iordan si acopera o perioada de aproximativ o 

luna . Cartea a fost scrisa la sfirsitul perioadei de 40 de ani de ratacire in pustie(cca.1405 

i.Cr.) , cind noua generatie se afla pe punctul de a intra in Canaan. 
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TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

             Deuteronom, in cea mai mare parte este cronica reinoiri legamintului  facut pe 

muntele Sinai. Acest legamint este revizuit , extins , largit si in cele din urma ratificatin 

cimpiile Moabului. Moise face acest lucru folosindu-se in principa de trei discursuri care fac 

tranzitie de la o privire retrospectiva la una introspectiva si in final o privire in perspectiva la 

modul in care se raporteaza D-zeu la poporul Israel. 

              Primul discurs a lui Moise (1 :1-4 :43) reda contextul legamintului, evidentiind ce a 

facut D-zeu ptr Israel de la iesirea din Egipt. Este subliniata tema purtarii de grija a lui D-zeu 

si a protectiei sale ptr Israel , dar si tema pedepsei divine ca rezultat al neascultarii. 

          Al doilea discurs trateaza cerinte specifice ale legamintului , adaptind legile din Exod 

noii situati,cind poporul avea sa intre in Tara Promisa . Astfel se acorda o atentie speciala 

interzicerii  idolatriei si a altor practici pagine,instaurari unui sanctuar central si a unei 

imparatii. 

           In al treilea discurs , Moise prevede istoria viitoare. El prevesteste ce va veni asupra 

Israelului in viitorul apropiat  ( binecuvintari si blesteme) dar si in viitorul departat ( 

iprastierea printre neamuri si in final intoarcerea). Moise enunta termeni legamintului ce 

avea sa fi in curind ratificat de popor. In final, intrucit lui Moise nu i se permite sa intre in 

Canaan , el il desemneaza pe Iosua ca sucesor al sau si rosteste un cuvint de ramas bun in 

auzul poporului. Capitolul 34 contine un necrolog al lui Moise , scris probabil de Iosua , 

sccesorul lui. 

       PEDEAPSA CAPITALA 

         Intre blestemele ptr neascultare , prescrise in legamint , Legea lui Moise prevedea si 

pedeapsa cu moartea ptr mai multe pacate grave. Aceste pacate constituiau mai multe 

incalcari flagrante ale legamintului lui D-zeu cu poporul Sau. Desi aceste pedepse pot parea 

severe in ochii oamenilor moderni, ele evidentiaza standardul inalt de conduit la care sunt 

chemati copiii lui D-zeu . Israel a primit multe binecuvintari imbelsugate din partea lui D-zeu , 

iar « cui i s-a dat mult i se va cere mult » (Lc 12 :48) 

         CETATILE DE SCAPARE  

        In Israei in timpul Vechiului Testament au fost desemnate sase cetati de scapare drept 

adapost ptr cei care accidental omorau pe cineva . O asemenea protectie era necesara din 

pricina « razbunatorului singelui » ruda care considera de datoria ei sa-l rapuna pe ucigas. 

Ptr proximitate , pe ambele maluri ale riului Iordan erau cite tre astfel de cetati. 

     BETER : aflata in podisul Moabului, Beter era o cetate imprejmuita cu ziduri, pe teritoriul 

lui Ruben (Dt.4:43). 

    GOLAN : aflata in podisul Moabului in teritoriul lui Ruben (Dt.4:43). 
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    HEBRON : cea mai sudica dintre cele sase cetati, Hebron se afla la 32 km sud de Ierusalim, 

era cunoscuta si sub numele de Chiriat-Arba ( Ios.20 :7). 

    CHEDES : cunoscuta si sub numele de Chedes-Neftali , aceasta cetate era localizata in 

Galileea, in muntii lui Neftali (Ios.20 :7). 

     RAMOT : numita si Ramot-Galaad , Ramot era o cetate importanta , imprejmuita cu ziduri, 

pe teritoriul lui Gad, se afla la o distanta de 40 km est de Iordan, aproape de granita cu Siria 

(Dt.4 :43). 

     SIHEM : se afla in muntii lui Efraim si este cetatea unde D-zeu s-a aratat lui Avraam cind i-

a facut promisiunea « toata tara asta o voi da tie si semintiei tale  « Gen.12 :6-7). 

      MUNTII DIN BIBLIE 

        In intreaga Scriptura observam ca muntii au fost de regula locuri de intilnire ale lui D-zeu 

cu ai Sai. D-zeu i-a dat lui Moise legea pe virful muntelui Sinai si Moise a poruncit ca  pe virful 

muntelui Ebal sa fie construit un altar, cind israelitii aveau sa intre in Tara Promisa. Desi D-

zeu nu i-a ingaduit lui Moise sa intre in tara mult-asteptata, i-a dat totusi voie sa o priveasca 

de pe muntele Pisga.D-zeu insusi l-a ingropat pe Moise acolo sus pe munte. Iata o lista cu cei 

mai importanti munti care apar in relatarile biblice. 

     Mt. ARARAT : ( in Turcia de astazi) muntele pe care s-a oprit arca lui Noe ( Gen.8:4). 

     Mt. CARMEL : locul unde Ilie a triumfat ipotriva profetilor lui Baal (1Imp.18 :9-42). 

     Mt. EBAL : locul unde Moise a poruncit sa fie construit un altar dupa ce evreii aveau sa 

intre in Tara Promisa. 

     Mt. GARIZIM : locul unde Isus a stat de vorba cu femeia samariteana, la fintina (In.4 :20). 

     Mt. GHILBOA : locul unde Saul si fii lui au fost ucisi in lupta cu filistenii (1Cron.10 :1,8). 

     Mt. HERMON : lant muntos care marca granita Nordica a teritoriului cucerit din Canaan 

(Ios.11:3,17). 

     Mt. LIBAN : sursa lemnului de cedru folosit ptr Templu din Ierusalim de catre Solomon 

(1Imp.5 ;14,18). 

     Mt. MASLINILOR : locul unde Isus a vorbit despre a doua Sa venire (Mt.24 :3). 

     Mt. PISGA : muntele de pe care Moise a privit  Tara Promisa. 

      Mt. SINAI : Sinai sau Horeb ( aproape de Egipt) locul unde Moise a primit Legea (Ex.19 :2-

25). 
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   IMNURI SI CINTECE 

       Primul cintec redat in Scriptura este cintarea lui Moise (Ex.15) Acest imn a fost cintat de 

popor ptr a celebra izbavirea miraculoasa pe care D-zeu a dat-o evreilor cind i-a scpat de 

armata egiptenilor , pe malul Marii Rosii (Ex.14 :3-30) , iar Moise la cintat din nou inainte sa 

moara. Alte imnuri sau cintece importante care apar in Scriptura : cintecul cintat de popor in 

timp ce sapau fintini in desert (Num.21 :14-18) , Debora si Barac cintat dupa ce israelitii i-au 

invins pe cananiti (Jud.5 :1-31) , femei evreice dupa infringerea lui Goliat de catre David 

(1Sam.18 :6-7), cintecul levitilor  ptr dedicarea Templului (2Cron.5 :12-14), cintareti leviti 

cintec sub forma unui mars cintat cind armata israeliana se pregatea de lupta (2Cron.20 :20-

23), citareti leviti , cintec ptr rededicarea Templului (2Cron.29 :25-30). 

 

 

                         CARTIILE ISTORICE 

 

        In Vechiul Testament ,cartile de la Iosua la Estera sunt cunoscute drept carti istorice. 

Aceasata acopera o perioada de aproximativ 700 de ani din isoria poporului ales de D-zeu, 

natiunea lui Israel. 

        Marile evenimente cuprinse in aceste carti sunt : (1) asezarea poporului in tara promisa , 

dupa iesirea poporului Israel din Egipt si pribegia de 40 de ani pri pustiu ;(2) tranzitia de la 

conducerea judecatorilor la conducerea imparatilor ;(3) ungerea lui David peste regatul 

unit ;(4) impartirea natiunii in regatul de nord si regatul de sud ; (5) distrugerea regatului de 

nord ;(6) captivitatea si restabilirea regatului de sud. 

         Mai jos sunt rezumatele tematice a celor 12 carti care compun aceasta sectiune 

importanta in Vechiul Testament. 

         IOSUA: Ocuparea si asezarea in Tara Promisa . 

         JUDECATORI : Natiunea lui Israel este salvata de o succesiune de judecatori sau 

conducatori militari . Trei din cei mai cunoscuti izbavitori sunt : Debora , Ghedeon si Samson. 

         RUT : O frumoasa naratiune despre dragostea si purtarea de grija a lui D-zeu.  

         1si2 SAMUEL : Inceputul istoriei natiunii Israel, inclusiv domniile lui Saul si David. 

         1si2 IMPARATI : O istorie politica a lui Israel, care pune accentul pe domniile anumitor 

regi, incepind cu domnia lui Solomon pina la captivitatea babiloniana. 

         1si2 CRONICI : O istorie religioasa a lui Israel, care acopera aceiasi  perioada  ca 2 

Samuel si 1si2 Imparati. 



27 
 

         EZRA : Intoarcerea poporului evreu din captivitatea babiloniana, la Ierusalim.  

         NEEMIA : Reconstruirea zidurilor Ierusalimului, dupa ce exilati evrei sau intors din 

Babilonia. 

         ESTERA : Purtarea de grija oferita de D-zeu poporului Sau aflat sub stapinire. 

                                  IOSUA 

              Iosua , prima dintre cele 12 carti istorice face legatura dintre Pentateuh si cealalta 

parte a istoriei evreilor. Prin trei campani militare imporatnte, poporul Israel invata o lectie 

de capatii sub conducerea abila a lui Iosua : victoria este rezultatul increderi in D-zeu si al 

ascultari de cuvintul Sau, si nu rezultatul numarului, mare de soldati sau al iscusintei militare. 

              Acesta tema este subliniata de insusi titlul cartii. Numele Iosua , care inseamna 

« Iahve este mintuirea “ este emblematic ptr faptul ca , desi Iosua este liderul lui Israel in 

timpul campaniei de cucerire, D-l este Cuceritorul. 

      AUTOR 

              Traditia evreiasca asociaza paternitatea acestei carti cu Iosua si nu se poate pune la 

indoiala faptul ca portiuni intregi ii pot fi atribuite lui ( Ios.24 :26). Unele naratiuni au fost 

totusi adaugate mai tirziu, precum ocuparea Chiriat-Seferului de catre Otniel (15 :13-19) 

migrarea lui Dan spre nord ( 19 :47) si relatarea morti si ingropari lui Iosua ( 24 :29-33). Pe 

linga aceste detalii , sinagma recurenta « pina in ziua de azi » (5 :9) indica un timp al scrieri 

ulterior evenimentelor relatate. Astfel, scrierea finala a cartii a fost incheiata dupa moartea 

lui Iosua , probabil cel mai tirziu in perioada de inceput  a regatului sub domnia lui Saul. 

     DATA 

         Desi nu poate fi identificata o data precisa ptr scriera acetei carti, evenimentele 

descrise au avut loc intre inceputul perioadei de cucerire (1405 i.Cr.) si moartea lui Iosua 

(1309 i.Cr.) . Insa daca se accepta data mai tirzie a exodului ( vezi cartea Exod) inceputul 

prioadei de cucerire ar putea fi plasat in 1250-1200 i.Cr.  

        STRUCTURA LITERARA 

           Cartea lui Iosua se imparte foarte bine in doua parti principale : (1) capitolele 1-12 

relateaza perioada de cucerire : (2) capitolele 13-24 descriu desemnarea teritorilor care au 

revenit fiecarui trib , precum si imprastiera triburilor pe intreg teritoriul Tarii Promise. 

           Subiectul cuceriri si ocupatiei strabat intrega carte Iosua. Actiunea din primele cinci 

capitoleincepe la est de Iordan, cind Iosua i-a succedat  lui Moise, iar Israel a trecut Iordanul 

pe pamint uscat si se pregatea de razboi.Ca general iscusit Iosua strategia imparte si 

cucereste . Campania condusa de el incepe in Canaanul de mijloc (6-8) prevenind astfel o 
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coalitie canaanita puternica impotriva Israelului. Ulterior Iosua isi muta fortele armate spre 

sudul Canaanului ( 9-10) iar apoi spre nord (11-12). 

          Desi nu exista profetii mesianice in carte , este evident faptul ca Iosua este o 

prefigurare a lui Hristos. Numele sau Iesua”Iahve este mintuirea” este echivalentul ebraic a 

lui Isus. Prin rolul sau de conducere triumfala a poporului spre luarea in stapinire a 

teritoriului promis, Iosua Il prevesteste pe Acela care ii va aduce «  pe multi fii la slava » 

(Ev.2 :10). 

          Fringhia stocojie, care i-a oferit siguranta lui Rahav si casei ei (Ios.2:17-21), este o 

imagine a sigurantei pe care o gasim in single lui Isus (Evr.9:19-22) . In mod uimitor, aceasta 

femeie dintre ne-evrei este regasita in genealogia lui Hristos (Mt.1 :5). 

       VICTORIILE LUI IOSUA 

           Sub conducerea lui Iosua, poporul lui Israel a intrat in Canaanin aproximativ anul 1405 

i.Cr. ptr ai izgoni pe canaaniti si ptr a revendica Tara Promisa. Un studiu atent al campanilor 

militare descrise in cartea Iosua arata ca Iosua a folosit o strategie de cucerire foarte bine 

pusa la punct.El i-a asezat pe israeliti in mijlocul tarii Canaan , apoi a intreprins  campanii 

militare^in sudul si in nordul tarii, cu scopul de a duce la bun sfirsit preluarea posesiei 

teritoriului. Desi aceste campanii sunt descrise pe scurt in Iosua 1-11 , ele au durat probabil 

sapte ani , din 1405 pina in 0398 i.Cr. La vremea morti lui Iosua ( 24 :29) izraelitii ii izgonise 

pe cei mai multi dintre canaaniti din Palestina si impartisera teritoriul intre cele 12 triburi ale 

lui Israel. 

                           CUCERIREA CANAANULUI 

        CAMPANIILE DIN CENTRUL SI SUDUL TARII 

         Din tabara asezata la Ghilgal , Iosua a initia doua campanii, cucerind astfel centrul si 

sudul Canaanului. 

       CAMPANIA DIN NORD 

         Dup ace a cucerit central si sudul Canaanului , Iosua si-a condus trupele spre nord , la 

Hator. 

      ASEZAREA TRIBURILOR 

        Dupa cucerirea Tarii Promise , sub conducerea lui Iosua, teritoriul populat de canaaniti a 

fost dat urmasilor copiilor lui Iacov ( 13-21) . In sens restrins, teritoriul se intinde intre Iordan 

, la est , si Marea cea Mare , la vest , Ruben, Gad si Manase au mostenit in cele din urma 

teritorii la est de Iordan. De la nord la sud, tara detinea teritoriul dintre peninsula Sinai si 

vechiul popor fenician de pe coasta Marii. Teritoriul a fost impartit tuturor descendentilor 

copiilor lui Iacov, cu exceptia lui Levi ( 13 :33). Teritoriul care trebuia sa revina levitilor a fost 

impartit celor doi fii a lui Iosif , Manase si Efraim ( 14 :3-4) . Levitii au fost pusi deoparte ptr 
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slujba preoteasca ; mostenirea lor trebuia sa fie insusi D-zeu  (Num.18 :20). Totusi D-zeu a 

desemnat 48 de cetatidin intreg teritoriul Palestinei ptr Leviti (Ios.21 :1-24). 

     SARCINILE TRASATE DE IOSUA PENTRU ISRAEL 

 

         Discursurile de ramas bun pe care le-a tinut Iosua, capitolele 23 si 24, ofera o incheier 

adecvata a cartii ca intreg. O comparatie a celor doua capitole evidentiaza faptul ca discursul 

din capitolul 23 a fost adresat in mod special liderilor lui Israel (23:2) iar cel din capitolul 24 a 

fost adresat intregului popor (24 :1). 

          In capitolul 23, Iosua reediteaza faptele marete facute de D-zeu ptr poprul Israel, 

dindu-le Tara Promisa, si ii sfatuieste pe conducatori poprului sa-si pastreze credinciosia pe 

mai deprte. Capitolul 24 constituie o ceremonie de reinoire a legamintului , prin care Israel 

se rededica D-lui si se angajeaaza sa respinga orice inchinare la vreun dumnezeu fals . Forma 

legamintului de aici, la fel ca cea din Deuteronom, a fost recunoscuta ca avind la baza o 

veche si populara formula de contract. Modelul acesta contine un preambul  « asa vorbeste 

D-l , D-zeu a lui Israel », un prolog istoric ( 24 :2-13), stipularile si cerintele legamintului ( 

24 :14-15), avertismente cu privire la neascultarea de legamint (24 :19-20), martorii (24 :22), 

si depozitarea documentului care continea legamintul (24 :26). 

        IDENTIFICAREA SEMINTIILOR 

         Cele 12 semintii ale lui Israel erau : (1)Ruben ; (2) Simeon ; (3)Levi ; (4)Iuda ; (5) Dan ; (6) 

Neftali ; (7) Gad ; (8)Aser ; (9) Isahar ; (10) Zabulon ; (11) Iosif (Efraim si Manase) ; (12) 

Beniamin.  

Descendentii faimosi ai acestor semintii au fost : Levi, Aaron, Moise, Eli, Ioan Botezatorul, 

Iuda, Caleb, David, Solomon , Isaia, Isus Hristos, Dan, Samson, Neftali, Barac, Ilie etc. 

 

                            JUDECATORI 

              Cartea Judecatori se afla in totala opozitie cu Iosua. In Iosua, un popor ascltator a 

cucerit tara, increzindu-se in puterea lui D-zeu. In Judecatori , un popor neascultator si 

idolatru este mereu oprimat de inamicii sai. 

               Titlul ebraic al cartii este Sofetim, care inseamna “Judecatori” . Cuvintul comporta 

nu doar idea de mentinere a justitiei si de aplanare a disputelor, ci poate avea si semnificatia 

de a « elibera » si « a scapa ». In primul rid judecatori elibereaza poporul, apoi conduc si 

impart dreptatea. 
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 AUTOR  

              Nu se stie cine este autorul cartii Judecatori , dar e posibil sa fi fost scrisa de Samuel 

sau unul dintre discipolii sai profeti. Traditia evreiasca ce este cuprinsa in Talmud ii atribuie 

lui Samuel scrierea cartii  Judecatori, si la drept vorbind, el este veriga principala intre 

judecatori si perioada regala. Intra-devar este posibil ca Samuel sau unul dintre 

contemporani sai sa fi compilat cartea din surse orale si scrise. 

     DATA 

           Data  aproximativa a scrieri poate fi aproximata cu ajutorul mai multor informatii care 

apar in carte. Versetele 18 :31 si 20 :27 arata ca Judecatori a fost scrisa dupa ce a fost luat de 

la Silo chivotul legamintului (1Sam.4 :3-11) Sintagma recurent a  « in vremea aceea nu era 

imparat in Israel » arata ca Judecatori a fost scrisa dupa ce a inceput perioada monarhica . 

Faptul ca iebusitii locuiau in IERUSALIM inseamna ca Judecatori a fost scrisa inainte  de 1004 

i.Cr. cind David a preluat controlul asupra cetati (2Sam.5 :5-9) . 

             Evenimentele descrise in Judecatori sunt cuprinse in perioada cca.1380-1045 i.Cr. 

Judecatori ne aduce in atentie ciclul perpetuu apostazie-oprimare-eliberare, care poate fi 

vazut  in regiunea de sud (3:7-31), in regiunea central ( 6:1-10:5) in regiunea de est (10:6-

12:15) si in regiunea de vest (13:1-16:31). 

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

             Cartea Judecatori este organizata mai de graba in jurul unor linii tematice , nu 

cronologice.Cartea incepe cu descrierea nelegiuiri lui Israel, continua cu sapte cicluri de 

oprimare si eliberare si se incheie si se incheie cu doua exemple cutremuratoare ale 

depravari poporului. 

             Tema nelegiuiri este evidentiata inca de la inceputul cartii, prin succesele militare de 

scurta durata dupa moartea lui Iosua, si repetatele nereusite ale poporului de a-si izgoni 

dusmanii. Motivele principale ale esecurilor lor se datoreza lipsei de incredere in D-zeu si 

neascultarii fata de El (2 :1-3). 

             Repetatele eliberari aduse de D-zeu sunt descrise in partea mediana a cartii (3 :5-

16 :31)  care prezinta sapte cicluri de apostazie, oprimare, strigat dupa eliberare, izbavire si 

odihna. Israel oscileaza intre ascultare si apostazie, pe masura ce poporul continua sa nu 

invete din propiile-i greseli. Cu toate acestea periodele de odihna si pace sunt mai lungi decit 

perioadele de sclavie, iar monotonia pacatelor lui Israel poate fi pusa in contrast cu 

creativitatea metodelor  lui D-zeu de ai izbavi. 

             Depravarea caracteristica perioadei judecatorilor este ilustrata in capitolele 17-21, cu 

exemple vii de idolatrie si imoralitate atit la nivel personal, cit si de semintie. Cartea ca intreg 

ilustreaza rezultatele triste ale neascultari lui Israel , care este rezumata in 21 :25 « pe 

vremea aceea nu era imparat in Israel, fiecare facea ce ii placea ». 
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      JUDECATORI IN ISRAEL 

             Dupa moartea lui Iosua , natiunea lui Isarel a fost condusa de judecatori sau izbavitori 

militari viteji, timp de aproape 300 de ani, pina cind a fost stabilita monarhia unita, sub 

domnia lui Saul. Epoca judecatorilor a fost o perioada de instabilitate si depravare, o 

perioada inegurata, cind « fiecare face ce-i placea » (17 ;6). Judecatori au incercat sa 

mobilizeze poporul impotriva dusmanilor lui, insa multi dintre judecatori nu au avut o 

temelie morala puternica, iar poporul, deseori, s-a intors spre idolatrie. Alaturi de judecatorii 

bine cunoscuti, au fost si citiva judecatori mai mici, ale caror batali nu sunt trecute in 

cronicile Bibliei,Tola,Iair, Ibtan, Elon si Abdon. 

 

GHEDEON 

           Prin campania dusa impotriva madianitilor, mica armata a lui Ghedeon , alcatuita din 

300 de barbate , i-a surprins pe madianitii care isi aveau tabara in vale Izreel. Dupa noaptea 

in care au fost atacati, madianitii bulversati au luat-o la fuga , iar Ghedeon si oameni sai le-au 

urmarit regii,pe Zebah si Talmuna, de-a lungul riului Iordan spre Carcor, unde i-au prins. 

(8 :10-12).    

Ghedeon este al cincelea dintre judecatori despre care citim in cartea Judecatori ( 6:11-8:35) 

iar exemplu sau este emblematic . Chemat de Ingerul D-lui ptr a-l elibera pe Israel de sub 

apasarea madianitilor, Ghedeon s-a pornit sa inlature idolatria, iar  victoria sa asupra 

madianitilor a fost o ilustratie puternica in Israel despre putere lui D-zeu de a-Si izbavi 

poporul.Cu toate acestea, chiar si dupa marea victorie , insusi Ghedeon a devenit o cursa si 

un motiv de idolatrie ptr propia lui familie si ptr Israel , prin efodul sfint pe care l-a facut 

(8 :22-28). 

 

                                   RUT     

 

                Rut este o poveste de dragoste, devotament si rascumparare , al carei cadru este 

perioada primejdioasa a judecatorilor. Ea ne prezinta o femeie Moabita care si-a parasit 

mostenirea pagina, ptr a se alipi de poporul Israel si de D-zeul lui Israel. Datorita credinciosiei 

sale intr-o vreme ne necrediciosie  nationala , D-zeu a rasplatit-o, oferindu-i un alt sot, un fiu 

si o pozitie privilegiata in linia genealogica a lui David si a lui Hristos. 

    AUTOR  

              Autorul cartii Rut nu este identificat de text . Traditia evreiasca ii atribuie lui Samuel 

scrierea cartii , insa e prea putin probabil, din moment ce David apare in Rut 4 :17 ,22 , iar 

Samuel murise inainte ca David sa fie incoronat rege. Scrierea cartii s-ar putea sa dateze din 
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perioada de inceput a regalitatii. Faptul ca Solomon, fiul lui David , nu este mentionat in 

genealogie poate fi o dovada ca evenimentele relatate  aici au fost scrise in timpul domniei 

lui David . Dar paternitatea anonima a cartii nu ar trebui sa be abata atentia de la valoarea ei 

spiritualaprofunda si de la frumusetea ei literara .     

   DATA 

              Desi data scrierii este inexacta, povestea lui Rut are loc in a doua parte a perioadei 

judecatorilor (cca. 1100 i.Cr.) si acopera un interval de aproximati 12 ani. Aceasta epoca din 

istoria lui Israel este prezentata in general ca un pustiu al razvratirii si imoralitatii, insa 

povestea lui Rut se impune prin contrast si apare ca o oaza de integritate si dreptate.  

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

              Scurta dar frumoasa poveste a lui Rut este aranjata cu grija de autorul ei necunoscut. 

Dupa cum arata si schita  « Cartea Rut dintr-o privire » naratiunea este simetrica, avind o 

structura de elemente paralele care se intersecteaza la mijlocul cartii ( sfirsitul cap.2) . 

Aceasta structura literara ajuta la evidentierea unor teme importante. Cea mai proeminenta 

este tema rascumpararii. Termenul ebraic ptr rudenie de sex masculin (goel) apare de 13 ori 

in Rut si inseamna de fapt « unul care rascumpara ». Prin faptul ca a rascumparat teritoriul 

care ii apartinuse Naomei, precum si prin faptul ca s-a casatorit cu Rut si a avut un fiu cu ea 

ptr a pastra genealogia familiei, Boaz s-a comportat ca un rascumparator . Aceasta 

rascuparare vremelnica facuta de Boaz arata spre lucrarea de rascumparare facuta de D-zeu, 

cu punctul ei culminant in jerfa lui Hristos, care S-a dat pe Sine «  ca sa ne rascupere de orice 

faradelege » (Tit 2 :14). 

             Un alt termen cheie din istorisire este « bunavointa » care inseamna loialitate fata de 

legamint ( 1 :8 ; 2 :20 ; 3 :10). Rut si Boaz ilustreaza ce inseamna neprihanirea si loialitatea 

contractuala , intr-o vreme cind « fiecare facea ce ii placea » (Jud.21 :25). Aceasta loialitate 

este exprimata in aceiasi termeni ca relatie de legamint dintre D-zeu si poporul Sau.  

             De asemenea este evidentiata providenta lui D-zeu. Desi cartea vorbeste despre 

oameni obisnuiti si despre contexte obisnuite, aceste personaje au fost calauzite de mina 

tainica a lui D-zeu, care a folosit credinta lor neobisnuita ptr a pregati calea celui mai maret 

dintre regii lui Israel David, (4 :22). Numele lui D-zeu apare de 23 de ori in cele 85 de versete 

ale cartii Rut. Niciun eveniment din viata poporului lui D-zeu nu este lipsit de insemnatate, 

ptr ca El este implicat in mod permanent. 

      DE LA SATUTUL DE STRAIN LA CEL DE STRAMOS REGAL 

              Cartea Rut incepe in tinutul Moabului , o regiune aflata la est de Marea Moarta, 

unde familia lui Elimelec se mutase ptr a scapa de foametea care bintuia in tinutul lor natal 

din Iuda. Moabitii, descendenti lui Lot nepotul lui Avraam , se inchinau lui Chemos si altor 

dumnezei pagini . Scriptura vorbeste despre mai multe evenimente petrecute pe vremea 
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cind moabitii s-au luptat impotriva lui Israel ( Jud.3 :12-30 ; 1Sam.14 :47). Evenimentele 

prezentate in cartea RUT au loc doua secole dupa primul razboi si opt ani inainte de cel de-al 

doilea. 

               Dupa moartea lui Elimelec si  a celor doi fii  ai sai, Naomi , vaduva lui Elimelec , si Rut 

, moabita, sotia unuia dintre cei doi baieti s-au intors in Betleem , tinutul stramosesc din 

Iuda. Acolo ele sperau sa poata revendica proprietatea familiei. 

        RUT O PREFIGURARE A RASCUMPARARII  

                 Elimelec si Naomi faceau parte din tribul lui Iuda si din cetatea Betleem, unde 

aveau drept la propietatea stramoseasca . Dar cind sotul si fiii Naomei au murit , ea s-a vazut 

incapabila sa-si recistige propietatea astfel decit prin doua obiceiuri legale : « casatoria prin 

legea leviratului » si « rascupararea teritoriului ». Obiceiul « rascuparari teritoriului » obliga 

rudenia de prim grad sa rascupere propietatea care fusese vinduta din pricina unei ipoteci 

sau a saraciei si sa pastreze intacta mostenirea familiei ‘(Lev.25 :25-28). Obiceiul « casatoriei 

pri legea leviratului » prevedea ca rudenia cea mai apropiata decedatului sa o i ape vaduva in 

casatorie (Deut. 25 :5-10). Orice copil care  se nastea din aceasta casatorie primea numele si 

mostenirea primului sot. Din moment ce Naomi trecuse de virsta sa mai poata avea copii , 

nora sa Rut a devenit inlocuitoarea ei ptr casatorie si a nascut un fiu ptr a perpetua numele 

familiei. Boaz a acceptat obligatiile impuse de ambele obiceiuri : ca rascumparator (Goel) , el 

a inlaturat in mod legal orice alta revendicare asupra teritoriului , iar ca rudenie de sex 

masculin care avea dreptul de casatorie cu Rut , a luat-o de stie si a devenit tatal unui fiu 

nascut de ea ptr a duce mai departe numele familiei. 

              Ideea de rascumparator sau goel este o portretizare importanta a lucrari lui Hristos. 

Goel-ul trebuia : (1) sa fie rudenie de singe cu cei pe care ii rascumpara (Deut. 

25 :5 ;7 :10 ;In.1 :14) (2) sa poata plati pretul rascumpararii (Rut 2 :1 ; 1Pt.1 :18-19) (3) sa 

doreasca sa faca rascumpararea (Rut 3 :11 ; Mt ;20/28) 

       UN URMAS DEOSEBIT 

           Cartea  Rut se incheie cu o genealogie care cuprinde 10 nume (4 :18-22) si prezinta 

linia genealogica regala  a lui David . Astfel cartea este o aducere aminte a rascumpararii, 

prin focalizarea asupra acestei legaturi vitale in care evreii si ne-evreii s-au unit ptr a face 

parte din genealogia regelui David , prin care a venit Isus Hristos (Mt.1 :1 ; Lc.3 :31-33). 

Intr_adevar, cadrul teritorial al cartii Rut , in Betleemul lui Iuda, ne aminteste de nastera 

urmasului lui Rut, Isus, in acelasi oras, Betleem (Lc.2 :7) 
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       1 SAMUEL                                     

 

                  Cartea 1 Samuel descrie tranzitia care a avut loc in conducerea Israelului, de la 

judecatori la regii. In carte se evidentiaza trei personaje importante : Samuel, profetul si 

ultimul judecator ; Saul , primul rege a lui Israel ; si David, uns ca rege , dar nefiind inca 

recunoscut ca succesor a lui Saul. 

                    Cele doua cartii ale lui Samuel erau un intreg in originalul ebraic , dar au fost 

separate odata cu traducerea lor in greaca. Astfel Septuanginta (Vechiul Testament in 

greaca) si traducerile englezesti ca si cele rominesti separa cele doua cartii ale lui Samuel, 

desi acest artificiu introduce o separare nenaturala intr-o cronica unitara .  

    AUTOR 

                   Cartea 1 Samuel este anonima. Traditia evreiasca sustine ca insusi profetul Samuel 

a scris cele doaua cartii care ii poarta numele , iar profetii Gad si Natan au adaugat informati 

suplimentare care vizeaza ani ultreiori morti lui Samuel (25 :1). Cu toate acestea , in carte nu 

se face referire la  vreun autor. Textul biblic  arata intr-adevar ca Samuel a facut anumite 

inregistrari scrise (10:25) si ca profetii Samuel, Gad si Natan au tinut o cronica a multora din 

actiunile regelui David (1Cro . 29 :29). Deoarece profetii Vechiului Testament au fost de cele 

mai multe ori istoricii perioadei in care au trait, nu ar fi imposibil ca 1 si 2 Samuel sa fi fost 

compilate de un profet anume,din scrierile lui Samuel, Gad si Natan ,precum si din alte surse 

nespecificate. 

     DATA 

                  Datorita referintelor (ex 27 :6) care presupun divizarea Israelului in regatul de nord 

si de sud si datorita lipsei vreunei mentiuni referitoare la caderea Samariei , scrierea finala a 

cartilor lui Samuel a avut loc probabil in perioada dintre divizarea regatelor in 931 i.Cr. si 

caderea Samariei in 722 i.Cr. Asa dar, cartile 1si 2 Samuel au fost probabil scrise la inceputul 

regatului divizat , in jurul anului 900 i.Cr .  

                  1 Samuel acopera o perioada de 94 de ani de la nasterea lui Samuel pina la 

moartea lui Saul (cca.1105-1011 i.Cr.), in mare parte relatind conflictele cu filisteni , 

impotriva carora atit Saul cit si David au luptat in numeroase rinduri. 

      TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                Cartea 1 Samuel vorbeste despre tranzitia cruciala de la teocratia din perioada 

judecatorilor , la monarhie, perioada regilor. Cartea este organizata in jurul a trei persoane 

centrale Samuel (cap 1-7) Saul (cap 8-31) David (16-31) .  

               Cartea descrie dorinta crescinda a poporului Israel de a avea un rege si rolurile pe 

care le-au avut diferiti indivizi la inceputul si perpetuarea linei regale evreesti. Regalitatea 
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este portretizata mai degraba ca o chestiune teologica decit una politica. D-zeul lui Israel 

continua sa fi eadevaratul rege al poporului. Regele uman avea sa reprezinte poporul 

inaintea lui D-zeu si sa fie responsabil inaintea Lui. Intr-adevar, cartea dezvaluie ca succesul 

sau esecul celui uns ca rege avea sa fie determinat de ascultarea sau neascultarea lui fata de 

lege si de supunerea lui fata de voia lui D-zeu. 

              In prezentarea liniei regale , 1 Samuel ni-l prezinta si pe cel mai mare dintre regii lui 

Israel , regele David, ales de D-zeu ptr a-l inlocui pe Saul. Desi nu a fost un personaj perfect , 

David s-a dovedit a fi un om “dupa inima lui D-zeu » 13 :14, iar 2 Samuel 7 :14-17 

consemneaza instituirea legamintului Davidic, prin care D-zeu i-a promis lui David ca tronul 

regatului sau avea sa dainuiasca pe vecie , promisiunea implinita in domnia vesnica a 

urmasului lui David , Isus. 

               David a fost unul dintre primele prototipuri Vechi-Testamentare ale lui Hristos . S-a 

nascut in Betleem, a fost pastor la oi si a condus Israelul ca rege. El a fost premergatorul 

regelui Mesianc; Noul Testament Il numeste pe Hristos « saminta lui David in ce priveste 

trupul » Rom.1 :3 si « Radacina si Saminta lui David » Apoc.22 :16.  

               Samuel evidentiaza de asemenea consecintele pacatului. 1 Samuel 15 consemneaza 

tranzitia tragica de la domnia lui Saul la Dvid.Ca in toate cele trei schimbari ale conduceri 

prezentate in 1 Samuel D-zeu Isi ideparteaza binecuvintarea de la cineva si-o da altcuiva, iar 

acest lucru se intimpla din pricina pacatului. « ptr ca ai lepadat cuvintul D-lui, te leapada si El 

ca imparat » (15 :23). 

 

                                             SAMUEL 

 

          Perioada lui Samuel incepe tirziu in perioada turbulenta a judecatorilor, pe cind Eli era 

preot- judecator in Israel. Nasterea lui Samuel si chemarea lui timpurie din partea lui D-zeu 

sunt consemnate in cap.1-3. Datorita receptivitatii sale fata de cuvintul lui D-zeu (3 ;19), 

Samuel a fost confirmat ca profet intr-o perioada in care « cuvintul D-lui er arar » (3 :1). 

         Coruptia care avea loc la cortul din Silo , a fiilor lui Eli, niste stricati notorii, a condus la 

pierderea unei batalii importante cu filistenii (4 :1-11) . Chivotul legamintului a fost pierdut si 

luat de dusmani ; preotia a fost pierduta prin moartea lui Eli si a fiilor lui, iar slava lui D-zeu s-

a indepartat de cort (4 :21). Samuel si-a inceput activitatea ca ultimul judecator si  ca primul 

in ordinul profetilor (Fa.3 :24). Lucrarea sa profetica (7 :3-17) a condus la otrezire in Israel , la 

recuperarea chivotului legamintului si la infringerea filistenilor. 

          Cind Samuel a imbatrinit, iar fii sai s-au dovedit a fi judecatori nedrepti , poporul a 

cerut un rege « cum au toate neamurile »(8:5) . Sa muel a avertizat poporul despre pericolul 

monarhiei, dar a urmat porunca lui D-zeu si l-a uns pe Saul ca rege. Cind D-zeu l-a respins pe 
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Saul din pricina neasculatri  sale D-zeu l_a trimis pe Samuel sa-l unga pe David drept viitorul 

rege a lui Israel (16 :1-13) . Dupa aceasta batrinul Samuel s-a intors in casa lui din Rama unde 

a murit in ultima parte a domniei lui Saul ( 25 :1). 

            Samuel este un prototip a lui Hristos prin faptul ca a fost profet , preot si judecator. 

Foarte respectat de popor, el a fost instrumentul folosit de D-zeu ptr a introduce o noua 

etapa in istoria lui Israel. 

         LUAREA IN CAPTIVITATE A CHIVOTULUI 

           Chivotul legamintului , un obiect sacru portabil, era cel mai sfint obiect din Cort si din 

Templu. Acesta simboliza prezenta lui D-zeu si legamintul facut de El cu poporul Israel . 

Crezind ca prezenta chivotului ii va proteja in lupta , armata Israelului a dus obiectul sacru pe 

cimpul de lupta in batalia cu filistenii. Filistenii au pus mina pe chivot , insa a fost nerabdatori 

sa-l returneze, cind s-au vazut lovitide o serie de plagi din pricina lui. 

           FILISTENII 

             In cea mai mare parte a acestei perioade, filistnii razboinici aflati de-a lungul marii 

Mediterane au dominat scena . Acesti oamenii, din a caror nume provine termenul 

« Palestina »erau invadatori originari din Grecia si Cipru, care au pornit spre vest . Filistenii 

din Canaan au avut tendinte sa adopte cultura si religea canaanitilor nativi peste care 

domneau. Astfel, zeitatile filistene descrise in Vechiul Testament (ex.5 :2-5) sunt de fapt zeii 

canaaniti. 

             Filistenii au locuit in zonele joase costale, iar regiuniile deluroase unde locuiau 

majoritatea israeltilor ii protejau de cucerire totala din partea filistenilor razboinici. Folosirea 

inovatoare a fierului de catre filistenii din Orientul Mijlociu este adusa ca explicatie ptr 

dominarea lor timpurie in acea zona (13 :19-22) , iar amenintarea continua din partea 

filistenilor a fost unul dintre factorii importanti care a dat nastere dorintei Israelului de a 

avea un rege care sa-l conduca. Din pricina neasculatarii, Saul a avut doar succes militar  

partial impotriva filistenilor si a murit in lupta pe muntele Ghilboa. Mai tirziu, cind David a 

reusit din urma sa ii subjuge , regele si-a construit drum spre instaurarea imparatiei.  

         SAUL 

            Povestea lui Saul , una dintre cele mai triste di Vechiul Testament, are un inceput bun 

, dar se sfirseste printr-un esec rusinos.Uns de profetul Samuel ca raspuns al D-lui fata de 

cererea Israelului de a avea un rege  (10 ;1) , Saul s-a bucurat de succes militar la inceput, 

insa una dintre victorile sale asupra filistenilor a fost intunecata de aroganta de a aduce 

inaintea D-lui o jertfa in lipsa lui Samuel(13 :8-14) . Din pricina acestei faradelegi, Samuel l-a 

avertizat pe Saul ca domnia sa nu va dura.Gresala lui Saul de a nu-i distruge complet pe 

amaleciti si posesiunile lor in neascultarea flagranta a poruncii lui D-zeu , a avut ca rezultat 



37 
 

faptul ca D-zeu l-a trimis pe Samuel sa-l unga ca succesor a lui Saul pe tinarul pastor David 

(16 :1-13).  

          Respins de D-zeu, tulburat de spiritele rele si inspaimintat de succesul lui David, Saul a 

alunecat trptat in nebunie si a incercat in nenumarate rinduri sa-l ucida pe David . Situatia 

fortelor armate a lui Saul s-a inrautatit si, in disperarea lui, Saul a recurs la consultarea 

duhului lui Samuel printr-o vrajitoare (28 :7-25). In urmatoarea zi, Saul a iesit pe cimpul de 

lupta impotriva filistenilor si, fiind grav ranit, s-a sinucis (31 :1-6).  

       CAMPANIILE MILITARE A LUI SAUL 

         Ca prim rege al regatului unit al Israelului, reponsabilitatea numarul unu a lui Saul era 

sa-i subjuge pe dusmanii natiunii. La inceput, a cistigat citeva batalii deecisive. Dar 

campaniile sale s-au prabusit cind si-a indreptat atentia catre David, incercind sa mature de 

pe fata pamintului ceea ce el percepea drept amenintare la puterea sa . In cele din urma, 

Saul si fii sai au fost omoriti de filisteni. 

       DAVID INAINTE SA AJUNGA IMPARAT 

          David l-a infrint pe uriasul Goliat  in apropiere de Soco (cap17) . Odata ce minia lui Saul 

s-a aprins impotriva pastorului-soldat David , acesta a fugit dinaintea lui Saul si a plecat la 

Adulam . Ducindu-si familia in siguranta Moabului, David si-a stabilit tabara in cetatuie ( 

22 :4) cunoscuta azi sub numele de Masada . De acolo  activtatea sa l-a dus inspre la Afecsi 

inspre sud la Amalec. 

 

                               2 SAMUEL 

 

          Cartea 2 Samuel consemneaza punctele principale ale domniei lui David, intii peste 

tertoriul lui Iuda , iar apoi in final peste tot teritoriul lui Israel. Cartea urmareste ascensiunea 

lui David la tron, pacatele sale de adulter si crima si consecintele zguduitoare pe care le-a 

avut acele pacate asupra familiei si poporului. 

         Cele doua carti ale lui Samuel au fost initial o singura cronica, in textul ebraic, dar 

traducerile englezesti si rominesti urmiind traditiile grecesti si evreiesti, impart scrierile lui 

Samuel in doua carti.  

     AUTOR 

         Asemenea cartilor 1 Samuel , si 2 Samuel este anonima, fiind scrisa probabil de un 

profet anonim care a compilat cronicile profetilor Natan si Gad, vazatorul (1 Cron.29 :29) . Pe 

linga aceste izvoare profetice , compilatorul a folosit si o alta sursa numita « Cartea lui Iasar » 

(1 :18) cartea dreptului. 
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     DATA 

         Scrierea cartilor 1 si 2 Samuel s-a facut dupa moartea lui Solomon si impartirea 

regatului (931 i.Cr.) , dar inainte de distrugerea Samariei si captivitatea asiriana a regatului 

de nord (722 i.Cr.) . Se prea poate ca cele doua carti ale lui Samuel sa fi fost scrise in 

perioada de inceput a regatului divizat , probabil in jurul anului 900 i.Cr. 

2 Samuel vorbeste despre evenimente importante care au avut loc in timpul domniei de 40 

de ani a lui David . Domnia sa in Hebron a inceput in 1011 i.Cr. si s-a incheiat in 1004 i.Cr. 

Domnia sa asupra regatului unit , Iuda si Israel, de 33 de ani, a acoperit intervalul 1001-971 

i.Cr. 

      TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

         Cartea 2 Samuel poate fi impartita in trei sectiuni : victoriile lui David (cap 1-10), 

pacatele lui David (cap 11), si problemele lui David ( cap 12-24). 

         Personajul principal in 2 Samuel este David, in jurul caruia este construita intrega 

scriere. Adevarul-cheie ilustrat aici este acelasi cu cel care face tema cartii Deutreonom ; 

ascultarea de D-zeu duce la ascultare, iar neascultarea aduce tulburare si pedeapsa.Primele 

10 capitole descriu plata ascultarii, vadita prin domnia lui David in regatul lui Iuda , iar mai 

apoi peste intregul Israel. Pacatele lui David adulter si crima, descrise in capitolul 11, 

marcheaza punctul de cotitura al cartii. Dupa aceste evenimente, viata lui David este o 

cronica de probleme si suferinta-moartea unui fiu nou-nascut, incest si omor intre copii lui 

David si revolta impotriva domnieie lui David. 

         DESFASURAREA ACTIUNII DIN CARTEA 2 SAMUEL 

            Desi 2 Samuel arata ca ascultarea sau neascultarea unei persoane fata de D-zeu are 

consecinte directe asupra vietiiacelei persoane, ea demonstreaza de asemenea ca, in ciuda 

acestor cansecinte, D-zeu va domina si va stapini, asa incit scopul Sau pe termen lung de 

binecuvintare si rascumparare a lumii sa se duca la indeplinire. Astfel, de exemplu, desi 

pacatul lui David cu Bat-Seba a avut ca rezultat pierderi tragice ptr toti oamenii implicati, 

totusi Bat-Seba a fost cel care l-a nascut pe Solomon.  

              Scopul pe termen lung a lu D-zeu , care vizeaza rascumpararea, este evident in 

legamintul pe care D-zeu il face cu David (2Sam.7 :14-17) si prin care D-zeu ii promite lui 

David imparatie,tron si saminta vesnice.Desi in regatul de nord, Israel, s-au perindat noua 

dinasti diferite, in Iuda a existat o singura dinastie, cea a lui David .Promisiunea unei dinasti 

vesnice s-a implinit in Hristos (Mt.21 :9) care va st ape tronul lui David ( Is.9 :7). 

       EXTINDEREA REGATULUI LUI DAVID 

          Cartea 2 Samuel vorbeste de extinderea domniei lui David de la teritoriul lui Iuda la 

intreg Israel, mai apoi asupra ; Edomului, Moabului, Amonului, Tobiei si Siriei .  
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          Perioada domniei lui David asupra regatului Iuda a fost una de conflict cu Is-Boset, fiul 

lui Saul si cu generalul sau, Abner (cap.3 -4). Dupa moartea lui Is-Boset si Abner, intregul 

Israel l-a recunoscut pe David ca rege (5 :1-5) , si David a cautat o capitala localizata central 

in regatul unit. David a ocupat apoi cetatea intarita a iebusitilor, in muntele Sion, si a numit-o 

cetatea lui David (5:6-10) , aceasat fiind inceputul lungi aspcieri a poporului evreu si a 

inchinarii inaintea lui D-zeu cu orasul Ierusalim.  

            Dupa ocuparea Ierusalimului, David a obtinut victorii imporatnte asupra Filistiei, 

Moabului, Tobei , Amonului si Siriei. 

        FAMILIA LUI DAVID 

            Desi dainuirea genealogiei lui David facea parte din legamintul Davidic (7 :4-17) 

familia sa extinsa a constituit o sursa continua de probleme si intristare in relatarea din 

ultima parte a cartii 2 Samuel. Problemele din familia lui David  au inclus moartea primlui 

nou-nascut din Bat-Seba, drept pedeapsa ptr adulterul lui David (12 :15-23) , incestul comis 

de Amnon cu sora sa Tamar si omorirea lui Amnon de catre Absalom, ca pedeapsa ptr 

nelegiuirea lui (13 :1-36). Insa cea mai dureroasa dintre probleme a fost razvratirea lui 

Absalom, fiu lui David, care l-a izgonit pe David din Ierusalim, a luat nevestele tatalui sau si 

aproape a smuls regetul de sub domnia tatalui sau (15 :7-18 :33). 

          Intrigile si ostilitatile dintre copii lui David, pe care i-a avut cu mai multe nevestesi 

concubine, s-au datorat in parte sau pe de-a-ntrgul poligamiei lui David.Desi era ceva 

obisnuit, poligamia nu a avut niciodata rezultate bune, deoarece incalca porunca divina 

(Gen.2 :24). 

 

                           1 IMPARATI 

 

              Prima parte a cartii 1 Imparati urmareste viata fiului si succesorului lui David, 

Solomon. Sub domnia lui , Israelul si-a atins apogeul sau teritorial si glorios. Realizarile 

marete ale lui Solomon, incluzind neegalata splendoare a Templului pe care l-a construit la 

Ierusalim, i-au adus faima si respect mondial. Insa zelul lui Solomon ptr D-zeu a scazut in 

intensitate in ultimii sai ani, ptr ca stiile sale pagine i-au abatut inima de la inchinare totala 

inaintea lui D-zeu. Ca urmare regele cu inima impartita lasa dupa sine un regat impartit, iar 

cartea 1 Imparati urmareste istoriile asemanatoarea doua succesiuni de regi si a doua 

natiuni neascultatoare. 

            Asemenea scrierilor din Samuel , cartile 1 si 2 Imparati au fost la origine un singur 

manuscris.Impartirea in doua carti s-a facut ptr prima data in traducerea greceasca a 

Vechiului Testament. 
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      AUTOR 

             Autorul cartilor 1 si 2 Imparati este necunoscut, desi traditia evreiasca ii atribuie 

scrierea lui Ieremi.Tot ce se poate afirma cu certitudine este ca relatarea din cartile Imprati 

afost compilata din mai multe sursesi scrise dintr-o perspectiva profetica. 

             Autorul mentioneaza trei surse « Cartea faptelor lui Solomon »,(11 :44), « Cartea 

cronicilor imparatilor lui Israel » (14 :19), « Cartea cronicilor imparatilor lui Iuda » (14 :29). 

       DATA 

             Gramatica evreiasca, stilul si continutul cartilor Imparati arata ca aceasta scriere a 

fost incheiata in timpul captivitatii babiloniene. Cartea Imparati a fost incheiata dupa anul 

561 i.Cr. deoarece aceasta este data ultimului eveniment descris (2 Imp.25 :27-30). Din 

moment ce nu exista nici o mentiune despre Cir si edictul sau de eliberare din 539 i.Cr., 

cartea Imparati a fost incheiata inainte de aceasta data. 

             Cartea 1 Imparati acopera o perioada de 120 de anide la inceputul domniei lui 

Solomon, in 971 i ;cr ; pina la domnia lui Ahazia, care s-a sfirsit in 851 i.Cr.Data cheie este 931 

i.Cr.  cind imparatia a fost divizata in regatul de nord Israel si regatul de sud Iuda. 

        TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

             Cartea 1 Imparati se imparte in doua sectiuni pricipale : regatul unit sub domnia lui 

Solomon (cap :1-11), si regatul divizat (cap :12-22). 

             1 Imparati ofera o evaluare profetica a cauzelor spirituale si morale care au condus la 

regresul politic si economic a celor doua regate. Materialul este mult prea selectiv ca sa fie 

considerat o biografie a regilor. De exemplu, din punct de vedere politic, Omri a fost unul 

dintre cei mai importanti lideri ai regatului de nord, dar din pricina degradari sale morale, 

realizarile sal sunt doar succint amintite in opt versete (16 :21-28). Vietile acestor regi sunt 

folosite ptr a transmite invatatura ca loialitatea fata de legamintul lui D-zeu si supunerea fata 

de lege Sa au ca rezultat binecuvintarea, insa apostazia sunt pedepsite prin pedeapsa divina.  

            Prima jumatate a cartii 1 Imparati are in vedere splendoarea epocii lui Solomon. 

Solomon este o prefigurare a lui Hristos in multe feluri. Intelepciunea sa proverbiala arata 

spre « Hristos care a fost facut de D-zeu ptr noi intelepciune »(1Cor.1 :30). Faima, gloria, 

bogatia si cinstea lui Slomon Il prefigureaza pe Hristos in imparatia Sa. Domnia lui Solomon a 

adus pace, cunostiinta si inchinare. Dar, in ciuda splendorii lui Solomon, mai tirziu Fiul 

Omului a zis despre venirea Sa « iata aici este unul mai mare decit Solomon » (Mt.12 :24).  

             In cartea Imparati se pune accentul pe lucrarile profetice a lui Ilie si Elisei, care au 

slujit ca puncte de legatura intre perioada de inceput si epoca scrierilor profetce. 

       SUB DOMNIA LUI SOLOMON IERUSALIMUL 
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              Orasul Ierusalim a cunoscut o mare extindere sub domnia lui Solomon. Potrivit 

textului (1 Imparati3 :1) Solomon a terminat de construit « zidul dimprejurul Ierusalimului ». 

Dovezile arheologice au demonstrat ca Solomon a marit suprafata orasului de la 4,4 la 13 

hectare ; iar totalul populatie a crescut de citeva ori fata de numarul initial. O parte a cresteri 

populatiei s-a datorat si familiei lui Solomon. El a avut 700 de neveste si 300 de concubine 

(11 :3). Numarul copiilor lui Solomon nu este mentionat, dar e evident ca trebuie sa fi fost 

foarte mare. 

        PROIECTUL TEMPLULUI LUI SOLOMON 

           Cea mai mare mostenire a lui Solomon a fost construirea Templului. Regele David a 

fost cel care a intentionat sa-l construiasca , dar D-zeu i-a interzis sa il construiasac, din 

pricina ca varsase prea mul singe (1 Cron.28 :3) . Astfel, responsabilitatea construirii a cazut 

in sarcina lui Solomon, care  a fost recunoscut drept un om al pacii. Construirea Templului a 

inceput in primavara celui de-a patrulea an a domniei lui Solomon (966 i.Cr.) si a fost incheiat 

sapte ani mai tirziu (6 :1-38). Templu a fost asemanator Cortului Intilnirii si a fost asezat cu 

fata catre est, avand Sfinta Sfintelor la capatul de vest. 

        TEMPLU LUI SOLOMON 

            Solomon a construit Templu pe muntele Moria, la nord de vechea cetate a lui David. 

Templu a fost construit potrivit planurilor pe care David le primise din partea D-lui si pe care 

i le-a inminat ulterior lui Solomon (1 Cron.28 :11-13). Impartirea templului in sanctuar si 

sanctuar interior corespundea impartirii Cortului intilnirii in Locul Sfint si Locul Preasfint.  

          REGATUL DIVIZAT 

             Gloria regatului unit a inceput sa paleasca dupa moartea lui Solomon, cind fiul sau 

nesabuit Roboam a vorbit aspru reprezentantilor lui Israel care cerusera izbavirea de marele 

impozit care fusese stabilit in vremea lui Solomon (12 :1-24). Roboam a domnit in Iuda, in 

sud, iar Ieroboam a devenit rege al Israelului, in nord. 

           PROFETUL ILIE 

              Profetul Ilie era din Tisbe, Galaad, insa locatia precisa a acestui oras este incerta. Nu 

avem nici o mentiune cu privire la nasterea sau parintii sai, fiind posibil ca familia lui sa nu fi 

fost israelita. Numele lui Ilie care inseamna « Iahve este D-zeul meu », poate fi considerat 

motoul vietii sale. Obiectivul sau profetic a fost sa-l aduca pe Israel la convingerea ca numai 

Iahve este D-zeu. Ilie este prezentat ca personaj solitar  « incins cu o curea la mijloc »(2 

Imp.1 :8) . Ilie a trait in timpul vietii lui Ahab, cind inchinarea pagina inaintea lui Baal fusese 

introdusa in Israel in mod oficial (16 :32). 

              Prima actiune a lui Ilie a fost sa-l anunte pe Ahab ca adevaratul D-zeu era gata sa 

trimita o foamete ingrozitoare peste tara, din pricina pacatului religios a lui Ahab (17 :1). 
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Aceasta seceta anuntata dinainte era o provocare directa la adresa lui Baal, zeul canaanit al 

furtunii si fertilitatii. 

              Cind lucrarea lui Ilie s-a incheiat, el nu a murit, nici nu a fost ingropat. Ci in vreme ce 

dialoga cu succesorul sau, profetul Elisei, Ilie a fost dintr-odata luat intr-un car de foc si 

ridicat la cer ca intr-un virtej de vint (2 Imp.2 :1-12). Ilie este mentionat in  Maleahi4 ;5 ca 

vestitorul  « zile D-lui » si ca inainte -mergatorul lui lui Mesia, iar aceasta profetie a fost 

implinita prin lucrarea lui Ioan Botezatorul (Mt.11 :7-14). 

        ILIE SI ELISEI 

                Victoria lui Ilie pe muntele Carmel s-a incheiat cu injunghierea a 450 de profeti a lui 

Baal (18 :20-40) . Lucrarea lui s-a desfasurat pe teritoriul intreg al Canaanului, de la piriul 

Cherit, aproape de locul sau de nastere (17 :1-17), la Sarepta unde a facuta o minune care a 

tinut-o in viata pe vaduva si fiul ei , si in sud pina la muntele Horebdin peninsula Sinai. In 

Samaria , Ilie a denuntat nedreptatea regelui Ahab fata de Nabot din Izreel. Aproape de 

Ierihon, Ilie a despartit apele Iordanuluiptr a trce de cealalta parte, iar apoi a fost rapit la cer 

intr-un car de foc (2 Imp.2 :1-12). Elisei l-a vindecat pe Naaman de lepra, la riul Iordan ,si i-a 

condus pe sirienii orbi spre infringerea lor in Samaria(2 Imp.6 :8-23). In Damasc, Elisei a 

profetit moartea regelui Ben-Hadad al Siriei si ridicarea lui Hazael pe tronul Siriei. 

 

                            2 IMPARATI 

               Cartea 2 Imparati continua drama inceputa in 1 Impartai-istoria tragica a doua 

natiuni aflate in drum spre captivitate.Autorul urmareste sistematic domniile monarhiilor lui 

Israel si Iuda, intii ducind pina la capat istoria unei dintre natiuni, apoi luand de  la inceput 

aceiasi perioada ptr a urmari din cea de-a doua natiune.  

                In Israel au domnit consecutiv 19 regi rai, lucru care a condus spre captivitatea 

asireana. Tabloul este intr-o oarecare masura mai luminos cu privire la istoria lui Iuda, unde 

din cind in cind s-au ridicat regi evlaviosi, care au indreptat relele facute de predecesorii lor. 

In cele din urma pacatele au fost mai multe decit faptele de dreptate, iar Iuda a fost dusa in 

captivitatea babiloniana. 

                  Asemenea cartiilor Samuel si Cronici, si 1 si 2 Impartai au fost initial un singur 

manuscris. 

        AUTOR 

                  Vezi sectiunea « Autor » la cartea 1 Imparati . 

         DATA 

                 Scrierea cartilor Imparati a fost incheita in timpul captivitati babiloniene. 
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                 Capitolele 1-17 acopera perioada de 131 de ani, incepind cu 853 i.Cr.(regele Ahazia 

al Israelului) pana in 722 i.Cr.(caderea Samariei si captivitatea  Asiriana a Israelului) . 

Capitolele 18-25 consemneaza cei 155 de ani, incepind cu domnia lui Ezechiain 715 i.Cr. pina 

la eliberarea lui Ioiachim din Babilon, in 560 i.Cr. Regatul unit a avut o viata dr 122 de ani 

(1043-931 i.Cr.) regatul de nord Israel a supravietuit apoi 209 ani (931-722 iCr.), iar regatul 

de sud, Iuda, a supravietuit inca 136 de ani (722-586 i.Cr.) . In timpul acestor 457 de ani a 

existat mari schimbari la nivelul puterilor mondiale. Domniile Egiptului si ale Asiriei s-au 

perindat in Palestina ; Asiria a cistigat apoi intaietatea, a intrat in declin si a fost in cele din 

urma cucerita de catre babilonieni. 

         TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                   Cartea 2 Imparati urmareste in cap.1-17 istoria regatului divizat, iar in cap.18-25 , 

istoria regatului lui Iuda, care reuseste sa supravietuiasca.Asemenea carti 1 Imparati, 

naratiunea descrisa aici este greu de urmarit, ptr ca autorul trece mereu de la regatul de sud 

la cel de nord si invers.   

                    Cartea este mai mult decit o compilare a evenimentelor politice si sociale 

importante care au avut loc in Iuda si Israel. Mai degraba, 2 Imparati se califica drept istorie 

selectiva scrisa cu scop teologic. Autorul selecteaza si evidentiaza personajele si 

evenimentele cu importanta morala si religioasa si demonstreaza ca declinul si prabusirea 

celor doua regate au survenit din pricina ca liderii si poporul nu au ascultat de 

avertismentele mesagerilor lui D-zeu . Starea spirituala a poporului au hotarit evenimentele 

politice si economice. In primul rind, cartile 1 si 2 Imparati reprezinta istoria 

legamintului,scrisa ptr a explica exilatilor evrei motivele care stateau la baza caderii regatelor 

de nord si sud.  

                    Cartea 2 Imparati Il prezinta pe D-zeu drept Cel care detine controlul asupra 

istoriei si care Isi descopera planurile si scopurile cu privire la poporul Sau. D-zeu este in 

controlul actiunilor omului ; astfel, cei care asculta de D-l se bucura de binecuvintarea Sa, in 

timp ce neascultatori au parte de disciplinarea Sa.Totusi nici chiar neascultarea poporului 

Sau nu poate dejuca scopurile Lui D-zeu care au in vedere rascumpararea. In ciuda oricarui 

pronostic , genealogia davidica, promisa prin legamint, este pastrata(11:1-16) , si cartea se 

incheie intr-o nota de speranta, atiintind privirile spre viitor, odata cu descendentulregal a lui 

David, Ioiachim, a fost eliberat din captivitatea babiloniana (25 :27-30). 

                  Profetii lui Iahve joca un rol important in 1 si 2 Imparati, deoarece D-zeu ii 

foloseste sa le aminteasca regilor responsabilitatile pe care leau prin legamint.Lucrarile 

profetic e ale lui Ilie si Elisei, desfasurate in regatul de nord, sunt cele mai proieminente, insa 

sunt mentionati si unii dintre prfetii-scriitori de mai tirziu. Certitudinea cuvintului profetic 

venit din partea lui D-zeu este evidentiat pe masura ce sunt mentionate implinirile profetii si 

minuni. 

         PROFETUL ELISEI 
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               Provenind se pare dintr-o familie instarita, Elisei a fost uns de Ilie ca succesor al sau 

si i-a slujit ca asistent (1 Imp.19 :19-21). Lucrarea indelungata a lui Elisei a inceput in 

momentul cind Ilie a fost luat la cer intr-un car de foc , intr-un virtej de vint (2 Imp. 2 :11) 

Dindu-si seama de propia sa nevoie de ajutor, Elisei a cerut o dubla masura din duhul 

profetic a lui Ilie(2 :9) 

               Asemenea predecesorului  sau Ilie, Elisei a fost ideaproape  implicat in treburile 

politice ale Israelului. Pe linga misiunea de a-i chema pe regi la pocainta, Elisei s-a implicat si 

in ungerea regilor si adesea a proroci cu privire la actiuni militare. Elise a fost capabil sa ii 

descopere regelui lui Israel in nenumarate rinduri planurile inamicilor (6 :12) . Regele lui 

Israel l_a numit pe Elisei « carul lui Israel si calarimea lui »(13 :14) o recunoastere a rolului pe 

care Elisei l-a avut in succesul reputa de Israel. 

               Elisei era recunoscut ca un mare facator de minuni si datorita ajutorului pe care il 

oferea celor aflati in nevoi. Fie ca a facut ca un cap de topor pierdut sa pluteasca pe apa 

(6 :1-7), fie ca a hranit flaminzi(4 :42-44), fie ca l-a vindecat pe generalul sirian, Naaman, de 

lepra(5 :1-19) , fie ca l-a inviat pe fiul vaduvei sunamite(4 :8-37) , Elisei s-a dovedit a fi un 

prieten plin de compasiune ptr cei din jur. 

                 In vreme ce Ilie a fost recunoscut ptr denuntarile sale profetice pline de putere si 

prin faptul ca era o prefigurare a lui Ioan Botezatorul(Mt.11 :14), lucrarea lui Elise ne 

aminteste de Hristos. Ilie a trait in cea mai mare perioada a vietii departe de oameni si a pus 

accentul pe lege, judecata si pocainta . Elisei a trait in mijlocul oamenilor si a evidentiat 

harul, viata si speranta. 

        CONDUCATORII SIRIENI 

                   In timpul activitati profetice a lui Ilie si Elisei, in regatul de nord, Israel, cea mai 

mare amenintare militara din exterior o reprezenta Siria, la nord-est. Numiti uneori 

arameeni, sirieni au fost dusmanii militari ai Israelului inca din vremea lui 

Saul(1Sam.14 :47),pina cind Siria a fost o anexata  imperiului Asirian in 732 iCr. 

                  Sirienii au fost supusi Israelului in perioada cind imperiul lui David si Solomon se 

extinsese pina la riul Eufrat, dar déjà in perioada lui Ahab sirienii reprezentau o amenintare 

continua, iar in final Ahab a fost ucis in lupta impotriva lor(1Imp.20 :1-34). Un atac 

indelungat  al Siriei asupra Samariei a fost risipit doar de interventia divina (6 :24-7 :20), si 

Siria a putut sa ameninte Ierusalimul lui Iuda in vremea regelui Ioas(12 :17-18). 

        OBEILSCUL NEGRU AL REGELUI IEHU 

                   In perioada istorica vechi-testamentara cuprinsa intre ani 900-700 i.Cr., Asirienii 

au fost forta dominanta a lumii. Unul dintre puternicii imparati asirieni, Salamnasar III (859-

824 i.Cr ) a ridicat un mare monument din piatrape care si-a insemnat victoriilemilitare. 

Aceasta descoperire arheologica impresionanta, cunoscuta sub numele de obeliscu 
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negru,contine o sculptura in relief care infatiseaza vizita regelui Iehu al Israelului (841-814 

i.Cr.), venit sa plateasca tribut lui Salamnasar. 

                   Asezat in fata palatului regal din Nimrud, Asiria, monumental are o inaltime mare 

de doi metri. Oserie de evenimente detaliate sunt cu atentie gravate cu atentie in piatra si 

insotite de inscripti care comemoreaza numeroasele campanii militare ale lui Salamnasar. 

Obeliscul dezvaluie un eveniment prezentat in Biblie, Iehu inchinandu-se inaintea lui 

Salamnasar, impreuna cu numerosi servitori si insotitori israeliti care stau departe, incarcati 

cu daruri ptr regele asirian. 

                   In vremea Vechiului Testament , tributul, taxa obligatory, ptr protejarea unei 

natiuni mai slabe impotriva unui dusman mai puternic era deseori cerut de natiunile mai 

puternice precum asirienii.  

                   Dupa ce a fost uns ca imparat al Israelului de catre profetul Elisei, Iehu a eliminat  

orice amenintare asupra domniei sale, omorindu-i pe toti membri familiei lui Ahab, cruia i-a 

urmat la tron (2 Imp.9-10). Ca lider , Iehu a fost un rege slab si nu a eradicat din tara 

inchinarea la Baal. 

                    Obeliscu negru este o descoperire arheologica de mare insemnatate, intrucit ne 

ajuta sa stabilim vremea in care a domnit Iehu, precum si cronologia de ansamblu a acestei 

perioade din istoria lui Israel. De asemenea , aceasta portretizeaza felul in care arata un rege 

israelit in aceea periaoada este singura imagine sau desen al vreunui rege israelit , descoperit 

vreodata de arheologi. 

         PIRAMIDA LUI SANHERIB 

                   Monumentul cunoscut ca si Piramida lui Sanherib este un  artefact fascinant din 

trecutul Asiriei.El ofera o consemnare diferita de cea biblica , despre un eveniment 

important din istoria lui Israel-un atac impotriva Ierusalimului, condus de imparatul Sanherib 

al Asiriei (in 690 i.Cr.) 

                   O piramida din lut inalta de 38 de cetimetri, contine un document asirian foarte 

bine pastrat, care confirma atacul impotriva Ierusalimului si a regelui Ezechia din Iuda, de 

catre fortele asiriene  « cit despre regele Ezechia, evreul nu s-a supus jugului meu »spune 

inscriptia de pe piramida.  « am atacat 46 din cetatile sale intarite, forturile imprejmuite cu 

ziduri si numeroase alte cetati mai mici si le-am cucerit …..pe Ezechia l-am facut prizioner in 

Ierusalim , rezidenta sa regala, precum o pasare in colivie ». 

                   Desi atacul lui Sanherib impotriva Ierusalimului este atesta istoric, pare interesant 

ca Sanherib nu consemneaza cum s-a incheiat atacul.Acest lucru a dus la suspectarea 

istoricilor asupra faptului ca atacul a esuat, de vreme ce asirienii nu si-au consemnat 

niciodata infringerile in scrierile oficiale. 
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                  Scrierile biblice arata ca , datorita interventiei divine , Sanherib a suferit o 

infringere zdrobitoare in atacul sau impotriva Ierusalimului. In timpul noptii,mii de soldati 

asirieni au murit din pricina interventiei unui inger al D-lui (2 Imp.19 :35).Conducatori din 

vechime foloseau monumente, precum piramida in cauza ptr a consemna faptele. 

        IMPARATII ASIRIENI 

                  2 Imparati15 :19 ofera prima mentiune despre un imparat asirean. « Pulu » a fost 

numele babilonian dat lui Tiglat-Pileser III dupa ce a cucerit imperiul Babilonian.  Dupa Tiglat-

Pileser a urmat fiul sau Salamnasar V(727_722 i.Cr.) regele Osea nu a mai platit tribut acestui 

rege si a facut un pact nesabuit cu Egiptul care era in cadere sa lupte impotriva lui 

Salamnasar V . In 725 Salamnasar a pornit impotriva Israelului si a atacat cetate Samaria 

din(725 pina in 722 iCr.) dupa trei ani de asediu Samaria a cazut si zilele puterii suverane a 

Israelului s-au incheiat. Pasajul 2 Imp.18 :17 -37 descrie campania imparatului asirian  

Sanherib(705-681i.Cr.)fiul mai nepriceput a lui Sargon II .Regele Ezechia  a lui Iuda s-a unit cu 

Tirul si cu Egiptul intr-o alianta indreptata impotriva Asiriei (2 Cron.32 :1-8). In 701 i.Cr., 

Sanherib a pornit sa inabuse aceasta revolta si s-a indreptat spre cetatile lui Iuda. Sanherib s-

a indreptat spre sud, de-a lungul cimpiilor de coasta, spre Lachis si a atacat Ierusalimul in 701 

i.Cr.  

          IMPERIUL ASIRIAN(650 iCr. 

                Acest imperiu mare si necrutator a acoperit intraga regiune fertila a cornului de aur, 

iar Ierusalimul si Iuda au scapat complet de sub dominarea lui printr-o infringere miraculoasa 

a armatei lui inspaimintatoare (2 Imp.19).   

         IMPARATII BABILONIENI  

                 Dominatia Asiriana aspra Orientului Apropiat din vechime a luat sfirsit odata cu 

victoriile babilonienilor,de la Ninive(612 i.Cr.°sub conducerea lui Nabopolasar, si de la 

Carchemis(605 i.Cr.) sub Nebucadnetar II. Dupa ce i-a invins pe egiptenii veniti in ajutorul 

Asiriei, Nebucadnetar a impus de indata subjugarea regelui lui Iuda, Ioiachim, si a celorlalti 

regi din zona. In aceasta perioada(605 i .Cr.) anumiti tieri din Ierusalim, inclusive Daniel, au 

fost dusi in exil in Babilon. 

                 Dupa rascoala lui Ioiachim, Ierusalimul a cazut din nou sub dominatia lui 

Nebucadnetar in 597 i .Cr. Templul a fost pradat, iar comorile au fost duse in Babilon. Un al 

treile asediu asupra Ierusalimului a urmat revoltei lui Zedechia (589 i.Cr. si cetatea a cazut in 

586 i.Cr . 

Evil-Merodac, fiul lui Nebucadnetar, a condus Babilonia numai doi ani (562-560 i.Cr.) El l-a 

eliberat pe regele lui Iuda,Ioiachin, din prizonieratul babilonian si i-a dat regelui destituit un 

loc privilegiat la curtea babiloniana (25 :27-30). 
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                                     1 SI 2 CRONICI 

 

               Cartile 1 si 2 Cronici acopera aceiasi perioada din istoria evreilor ca cea descrisa in 

materialul din 2 Samue pina la 2 Imparati, desi privita dintr-o alta perspectiva. In vreme ce 

cartile 1 si 2 Imparati spun istoria Israelului din punctul de vedere al exilului babilonian, 

Cronicile prezinta istoria evreilor din punct de vedere postexilic a celor care s-au intors din 

captivitate in Tara Promisa. 

                 Asemenea cartilor Samuel si Imparati, 1 si 2 Cronici au fost intial o singura carte. 

Cele doua carti au fost ptr prima data separate in Septuanginta traducerea Vechiului 

Testament in limba greaca. Numele « Cronici » il avem de la Ieronim, din Bibliea sa latineasca 

Vulgata.  

        AUTOR 

                 Desi textul nu mentioneaza autorul si data , traditia evreiasca potrivit  careia 

Cronicile ar fi fost scrise de Ezra ar pute fi adevarata. Cu toate acestea , se obisnuieste ca 

autorul sa fie numit pur si simplu « cronicarul . Unii cred ca scrierile Cronici, Ezra si Nemia au 

acelasin autor. 

         DATA  

                 Dovezile interne arata ca scrierile Cronicilor au fost probabil compuse undeva in 

sec. V i.Cr. 

                 Cronicile acopera o perioada mai lunga de timp decit orice alta carte din 

Biblie.Genealogiile si naratiunea din 1 Cronici se intind pe perioada de la Adam pina la 

sfirsitul vietii lui David. Cartea 2 Cronici relateaza caderea dinastiei davidice , de la Solomon 

pina la vremea exilului. 

          TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                  Cronicile au fost scrise ptr ramasita poporului care s-a intors in tara si care a 

inceput sa reconstruiasca Ierusalimul, dupa cei 70 de ani de captivitate babiloniana. 

Deoarece exilati care s-au intors au fost in mare parte din Iuda , este prezentata istoria si 

mostenirea nationala si religioasa a regatului de sud(Iuda) , aratindu-se legatura sa 

nitrerupta cu originile patriarhale. 

                   Cronicile sunt scrise dintr-o perspectiva preoteasca. Tema istorica principala se 

focalizeaza in jurul inchinari preotesti a lui Iuda , din vremea lui Saul pina la intoarcerea 

natiuni evreiesti in tara, ca urmare a decretului dat de Cir ( 538 i.Cr.). Aceasata istorie 

religioasa descrie credinciosia si promisiunile lui D-zeu fata de poporul Sau, puterea 

cuvintului lui D-zeu si rolul centra al inchinarii in viata poporului Sau.Templul din Ierusalim 

este tema majora de lagatura intre 1 si 2 Cronici. Mare parte a textului din Samuel si 
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Imparati este lasat deoparte in Cronici, deoarece nu are nici o legatura cu aceasta tema. De 

exemplu, regii din nord nu sunt amintiti, din cauza ca au respins inchinarea de la Templu din 

Ierusalim, in vreme ce se acorda mare importanta domniilor regilor restaauratori ai 

Templului, din Iuda( Asa ,Iosafat, Ioas, Ezechia si Iosia)Templu simboliza prezenta lui D-zeu in 

mijlocul poporului Sau si reprezenta o aducere-aminte a deosebitei sale chemari.Templu 

ofera veriga spirituala din trecutul si prezentul poporului. 

               Genealogia si dinastia lui David , beneficiarul promisiunilor  lui  D-zeu prevazute in 

legamintul davidic (1 Cron.17 :3-15) sunt importante in cartea Cronici . Genealogiile din 

cap.1-9 pun accent mare pe triburile lui Iuda si Beniamin, deoarece cartea Cronici nu e 

preocupata de regatul de nord, ci de regatul de sud si de dinastia davidica . Aceasta 

demonstreaza ca D-zeu isi tine legamintul, pastrind spita lui David de-a lungul secolelor. In 

acord cu perspectiva preoteasca a Cronicilor , o atentie speciala este acordata si tribului lui 

Levi. 

Inrega carte 1 Cronici , asemenea carti 2 Samuel, este dedicata vietii lui David. Incepe cu 

genealogia regala a lui David (cap.1-9) inainte sa surprinda anumite evenimente importante 

din domnia lui David(cap.10-29). 

       TEMPLUL 

              Templul din Ierusalim reprezenta centrul vietii religioase a poporului evreu. In acest 

sanctuar dedicat inchinarii inaintea singurului D-zeu adevarat, preotii aduceau jertfe inaintea 

lui D-zeu ptr a face ispasire ptr pacatele lui Israel. Prin slujbele de la Templu, evreii isi 

dedicau viata repectarii legilor si invataturi Creatorului Sau.  

               Inainte de construirea Templului, evreii au folosit Cortul intilnirii  ca loc de inchinare. 

In cea mai mare parte a istoriei lor, Cortul a fost transportat dintr-o parte in alta, insotiind 

poporul Israel in peregrinarile sale ( Ex.40). Insa dupa ce poporul s-a stabilit permanent in 

Tara Promisa, D-zeu a poruncit prin slujitorul sau David sa fie construit Templu. Aceasta 

structura arhitecturala bogat ornamentata, dedicata inchinarii, avea sa fie un element 

permanent al orasului capitala (1 Cron.28). 

                In Ierusalim s-au construit de fapt trei temple diferite intr-un rastimp de 

aproximativ 1000 de ani din istoria evreilor. Toate trei au fost construite pe acelasi 

perimetru-un deal cunoscut sub numele de muntele Moria, in partea de est a orasului sfint 

(2Cron.3 :1). 

                Primul Templu, construit de regele Solomon, aproximativ in anul 960 i.Cr., a fost 

construit pe o platforma de trei metri inaltime, prevazuta cu 10 trepte care duce aspre 

intrarea flancata de doi stilpi din piatra . 1 Imparati6-7. Aceasta cladire a fost distrusa de 

babilonieni in 586 i.Cr. cind au ocupat Ierusalimul. Dar Cir imparatul Persiei , a autorizat 

reconstruirea acestei cladiri pe aceiasi temelie , cind le-a dat evreilor voie sa se intoarca la 

Ierusalim (Ezra 1 ). Acesta constructie cunoscuta sub denumirea de Templul lui Zorobabel, a 
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fost finalizata in jurul anului 515 i.Cr., la insistentele profetilor Hagai si Zaharia ( Ezra6 :13-

15). 

                Citeva secole mai tirziu, Irod cel Mare, conducatorul roman al Palestinei, a poruncit 

construirea unui al treilea Templu- o cladire din piatra si aur, bogat ornamentata de culoare 

crem, ptr a linisti poporul iudeu. Acest Templu a fost cladirea la care S-a referit Isus, cind a 

vorbit de invierea Sa. Dupa cum a profetit El , acest Templu a fost distrus de romani dupa 40 

de ani de la inaltarea Sa in anul 70 d.Cr.  

                 Consemnarile cu privire la Templu lui Solomon care apar in Vechiul Testament 

indica faptul ca acesta avea o curte interioara, precum si o curte exterioara. Cele trei obiecte 

principale din curtea interioara erau (1) altarul de bronz folosit ptr arderile de tot ( 1 

Imp.8 :22) (2) marea de bronz, in care era apa ptr spalarea ritualica a preotilor (1 Imp.7 :23-

26) (3) doisprazece boi, care se pare ca erau tot din bronz turnat si tineau pe spate marea de 

bronz (1 Imp.7 :25). 

                  In curtea interioara exista o zona cunoscuta ca Locul Sfint,  unde se aflau : altarul 

de aur pe care se ardea tamiie, masa cu piinile ptr punerea inainte, cinci perechi de sfesnice 

si uneltele folosite la aducerea jertfelor (1 Ipm . 7 :48-50 ) Dincolo de aceasta zona se afla o 

incapere cunoscuta drept Locul Preasfint , in care numai marele preot avea voie sa 

intre.Chiar si el putea sa intre a singura data pe anin Ziua Ispasirii, cind intra sa faca ipasire 

ptr pacatele sale si apoi ptr pacatele poporului (Lev.16). In aceasta incapere se afla chivotul 

legamintului, inauntrul caruia erau puse tablele cu Cele Zece Porunci. Prezenta lui D-zeu se 

arata in Locul Preasfint sub forma unui nor (1 Imp.8 :5-11). 

                   Isus S-a raportat la Templu in mai multe feluri. El a arata respect fata de Templu si 

l-a numit « Casa Tatalui Meu »(Ioan2 :16) . Zelul Sau l-a motivat sa curete Templul de 

vinzatori care faceau comert cu animale ptr jertfa, spurcind astfel  « Casa de rugaciune » . 

Dar, cu tot respectul Sau fata de Casa lui D-zeu, a transmis  invatatura ca El este mai mare 

decit Templu. (Mt.12 :6). 

                   Superioritatea Lui fata de Templu a fost demonstrata prin ruperea de sus pina jos 

a perdelei din interiorul Templului, in momentul cind Isus a murit (Mt.27 :51). Perdeua era 

atirnata la intrarea in Locul Preasfint din Templu ptr a impiedica intrarea a altcuiva decit a 

marelui-preot evreu. Ruperea perdelei simboliza faptul ca orice credincios  avea acces 

nemijlocit la D-zeu, prin Fiul Sau, Isus datorita mortii Sale sacrificiale in locul nostru. 

 

                                                EZRA 

 

                 Ezra continua naratiune Vechi-Testamentara a carti 2 Cronici, aratind cum si-a 

aratat D-zeu promisiunea de a-Si readuce poporul in Tara Promisa, dupa 70 de ani de exil. Al 
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« doilea exod » al Israelului , de data aceasta din Babilonia . Ezra spune istoria a doua 

intoarceri din Babilonia , prima condusa de Zorobabel ptr a reconstrui Templul (cap.1-6) si a 

doua sub conducerea lui Ezra, ptr a remedia starea spirituala a poporului (cap.7-10). 

                 Cartile Ezra si Neamia au fost considerate un tot unitar in originalul ebraic si in 

traducerea greceasca Septuangita, au fost separate in traducerea latina si in cele englezesti 

si in romina. 

       AUTOR 

                  Desi Ezra nu este mentionat in mod specific ca fiind autorul, cu siguranta ca el se 

califica cel mai bine. Traditia evreiasca (Talmudul) ii atribuie lui Ezrea cartea , iar fragmente 

din lucrare sunt scrise la persoana intii, din punctul de vedere a lui Ezra. La fel ca in Cronici, si 

aici avem o perspectiva preotezscz puternica , iar Ezra a fost un descendent preotesc direct a 

lui Aaron , prin Eleazar, Fineas si Tadoc (7 :1-5). 

        DATA  

                  Dupa cum israelitii au fost dusi in exil in trei etape succesive(605-597 i.Cr.) s-au si 

intors in trei etape. Prima a avut loc sub conducerea lui Zororbabel circa 538 iCr. Dupa o 

intirziere destul de mare, aceasta intoarcere a avut ca rezultat reconstruirea Templului (520-

516 iCr.), incurajata de profetii Hagai si Zaharia . Ezra a condus cea de a doua intoarcere , in 

al saptelea an de domnie a lui Artaxerxes I circa 458 iCr. Nemia a condus ultima intoarcere , 

in al 20-lea an de domnie a lui Artaxerxes I circa 444 iCr. Cronologic, evenimentele 

prezentate in cartea Estera au avut loc in timpul unei perioade de 12 ani (483-473 iCr.), intre 

prima si a doua intoarcere . 

                  Ezra, (daca el este de fapt autorul copilator) a scris probabil aceasta lucrare intre 

457 iCr. (evenimentele din cap.7-10) si 444 iCr. ( sosirea lui Nemia in Ierusalim). In timpul 

perioadei descrise de cartea Ezra , in India traia Gautama Buddha ( circa560-480 iCr.), in 

China traia Confucius 551-479 iCr., iar in Grecia traia Socrate 470-339 iCr. 

         TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                  Ezra se refera la primele doua intoarceri din Babilonia , prima condusa de 

Zorobabel si a doua , zeci de ani mai tirziu, condusa de Ezra. Cele doua parti ale cartii sunt : 

restaurarea Templului cap.1-6 si reformarea poporului 7-10. 

                  Tema de baza a carti Ezra o re^prezinta restaurarea, restaurarea Templului si 

restaurarea spirituala, morala si sociala a ramasitei israelite reintoarse in Ierusalim sub 

conducerea lui Zorobabel si Ezra. Ambele restaurari au loc in ciuda opozitiei si a greutatilor. 

                  Restaurarea Templului si a poporului a necesitat o reafirmare a identitati si a 

credintei distinctive ale lui Israel  lui, dar si a separari de alte popoare si credinte pagine. 

Aceasta restaurare a avut loc in contextul imperiului Persan, a carui tendinte religioase 
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dominanta era sa imbine toate credintele religioase intr-una singura. Multele natiuni ale 

imperiului erau incurajate sa isi pastreze cultura propie , mai putin religia excusivista. In 

acest context , evrei erau pusi in fata provocari enorme de a renunta la orice pretenti ca ar fi 

primit o revelatie exclusivista de la D-zeu. In plus, erau foarte tentati sa renunte la toate 

obiceiurile care fusesera menita sa-i diferentieze de culturile pagine din jur. Acesata fiind 

contextul, era absolut necesara atit restaurarea inchinarii de la Templu, fara vreo influienta 

pagina cit si purificarea poporului de legaturile matrimoniale cu alte popoare. 

                   Crediciosia lui D-zeu este vazuta prin feleul in care El isi protejeaza poporul in  

mod suveran,in mijlocul unui imperiu puternic in exil. Poporul prospera in captivitate , iar D-

zeu ridica la conducere imparati pagini care simpatizeaza cu situatia lor si-I incurajeaza sa_si 

rezideasca tara. De asmenea D-zeu ridica liderii plini de zel si competenti, care condu 

intoarcerea si reconstruirea. 

        INTOARCEREA DIN EXIL 

                   Cind, Cir persanul, a ocupat Babilonia in 539 iCr. Controlul guvernului asupra 

popoarelor captive a fost slabit si s-a deschis astfel calea ptr exilati lui Iuda sa se intoarca in 

tara lor. Ascensiunea si victoria lui Cir au implinit profetia lui Isaia44 :28-45 . Plecarea din exil 

a fost facuta in trei campani importante una in 538-537 iCr., sub conducerea lui Zorobabel, a 

doua sub conducerea lui Ezra in 458 iCr., si ultima sub conducerea lui Neemia in 444 iCr. 

 

                                           NEEMIA    

 

                    Neemia contemporan cu Ezra si paharnicul imparatului in palatul persan a condus 

cea de-a trei si ultima intoarcere la Ierusalilm din exilulu Babilonian. Obtiniind permisiunea 

imparatului persan sa se intoarca in tinutul sau natal, Neemia si-a chemat concetatenii sa 

reconstruiasca zidurile darimate ale Ierusalimului. I ciuda opozitiei sarcina aceasta a fost 

relizata in numai 52 de zile. In schimb, sarcina reanimari si reformari poporului lui D-zeu a 

necesitat multi ani de conducere si traire evlavioasa din partea lui Neemia. 

                   Cartea Neemia este continuarea carti Ezra . Ea ofera informati suplimentare 

despre reforma religioasa si sociala din Iuda si Ierusalim. La mijlocul sec.V iCr. Cartea isi 

deriva numele actual de la numele personajului principal Neemia, mentionata in cap.1 :1-8. 

Desi cartile Nemia si Ezra erau un singur text in original , Neemia a fost considerata o carte 

aparte atunci cind scriptura a fost tradusa in latina. 

       AUTOR  

                   Deoarece textele din Ezra si Neemia au fost considerate o singura carte in 

originalul ebraic si din moment ce aceste doua carti prezinta anumite similitudini de stil si 
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punct de vedere, multi cercetatori au fost de parere ca Ezra si Neemia au fost initial 

compilate de aceiasi persoana, posibil Ezra. Este important insa faptul ca versetul 1 :1 

descrie continutul carti ca fiind  « istorisirea lui Neemia ».  

       DATA 

                   Neemia este pus in legatura strinsa cu lucrarea contemporanului sau Ezra. Ca 

preot , Ezra a ajutat la aducerea revigorari spirituale ; Neemia ca guvernator a ajutat la 

reabilitarea fizica si politica si a condus poporul spre reforma morala. Cei doi lideri si-au unit 

fortele ca sa faca o echipa eficienta in reabilitarea ramasitei post exilice. Maleahi, ultimul 

profet Vechi-Testamentar, a trait de asemenea in aceasta perioada , oferind instructiunii 

morale si spirituale aditionale. 

                   Cartea lui Neemia se axeaza  pe evenimentele care au avut loc in jurul celei de a 

treia intoarcere din exil, in 444 iCr. Neemia a slujit de doua ori ca guvernator a lui Iuda . 

Primul sau mandat de guvernator a fost pe o perioada de 12 ani (5 :14) si s-a incheiat cind s-a 

intors in Babilob (13 :6) dupa aceea sa reintors la Ierusalim. Daca imparat era tot Artaxerxes I 

, cea ce e posibil, atunci a doua guvernare a lui Nemia a inceput inainte de 424 iCr. , anul in 

care a murit imparatul. Astfel, cartea lui Neemia a fost probail scrisa intre 430-420 iCr. 

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                    Cartea lui Neemia cronica istorica a poporului lui D-zeu din Vechiul Testament , 

cronica incheiata cu aproximativ 400 de ani inainte de nasterea promisului Mesia. Cele doua 

parti ale carti sunt ; reconstruirea zidului cap.1-7 si restaurarea poprului cap8 :13.  

                   In vreme ce Ezra vorbeste despre restaurarea religioasa a lui Iuda , Neemia este 

mai interesat de retaurarea politica si geografica a regatului lui Iuda. Se acorda mare atentie 

reconstruiri zidurilor Ierusalimului, deoarece Ierusalimul era cetrul religios si spiritual alui 

Iuda . Fara ziduri Ierusalimul nu prea putea fi considerat o cetate.  

                    In prim plan in cartea lui Neemia , precum si in celelalte cartii ale Vechiului 

Testament este conceptul de legamint a lui D-zeu cu poporul Sau. Vechiul Testament 

vorbeste despre istoria Israelului in termenii credincisiei si neascultarii natiunii fata de 

legamint. Neemia 9 :1-10 ;39 vorbeste despre o ceremonie de inoire a legamintului , prin 

care oamenii s-au dedicat separarii de n-evrei prin casatorie si ascultarii de poruncile lui D-

zeu. 

                     Crediciosia lui D-zeu fata de poporul Sau este evidentiata prin relatare detaliata a 

reconstruiri zidurilor. Aceasta s-a facut in ciuda tuturor impotrivirilor : se punea la indoiala 

acordul imparatului persan ptr reconstruire ; in plus exista si o opozitie inversunata fata de 

Neemia in Ierusalim, din partea samaritenilor si a amonitilor. In ciuda greutatilor 

coplesitoare, rezidirea a fost finalizata in 52 de zile si chiar dusmanii lui Neemia au conchis ca 

actiunea aceasta a fost de fapt lucrarea lui D-zeu (6 :15-16). 
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     IMPARATII PERSANI 

                       Evenimentele din cartea Ezra incep in timpul domniei lui Cir circa 538 iCr. Cartea 

Neemia se poriveste vremii domniei lui Artaxexes I al Persiei (465-424 iCr.) Estera a fost 

mama vitrega a lui Artaxexes si este posibil ca ea sa fi aranjat ca Neemia sa ocupe locul de 

paharnic al imparatului. Neemia a plecat din Persia in al 20-lea an de domnie a lui Artaxexes 

(2:1), s-a intors in Persia in cel de-al 32-lea an al domniei lui Artaxexes (13 :6) si a plecat 

inapoi la Ierusalim (dupa o vreme)  (13 :6 ), posibil prin 425 i Cr. 

      NEEMIA SLUJITOR 

                      Un slujitor de seama si loial al imparatului Persiei , Neemia a fost paharnicul 

imparatului ; prin slujba lui il proteja pe imparat de a fi otrvit. Indatoririle sale de a alege si 

degusta vinul imparatului ii oferea acces permanent inaintea suveranului. Deasemena, 

Neemia s-a dovedit a fi un slujitor loial lui D-zeu si poporului evreu. 

      PROIECTUL LUI NEEMIA DE RECONSTRUCTIE 

                     In cartea Neemia sunt mentionate multe puncte geografice din orasul Ierusalim 

(3:12-18;12:37-39). Reconstruit de Zorobabel , Ezra si Neemia , orasul Ierusalim de dupa exil 

a fost cu mult mai mic si putin grandios decit orasul care a cazut sub dominatia Babiloniana 

in 586 iCr. 

 

                                                 ESTERA 

 

                   Mina providentiala si protectoare a lui D-zeu fata de poporul Sau este evidenta in 

intreaga carte Estera , desi numele lui D-zeu nu apare niciodata in text . Intriga lui Haman 

care viza distrugerea evreilor plaseaza un mare pericol asupra poporului lui D-zeu, dar este 

contracarata de curajul Esterei si de sfatul intelep al varului ei, Mardoheu , care aduc o 

salvare mareata . Sarbatoarea evreiasca Purim devine astfel o aducere-aminte in fiecare an a 

credinciosiei lui D-zeu fata de poporul Sau.  

      AUTOR   

                    Desi textul carti Estera nu mentioneaza identitatea autorului, cunostiintele 

scritorului in legatura cu obiceiurile Persane platul din Susa si detalile evenimentelor 

intimplate sub domnia lui Ahasveros , toate indica faptul ca autorul locuia in Persia in timpul 

acelei epoci. Nationalismul iudaic evident si cunostintele legate de iudaism sugereaza apoi 

faptul ca autorul a fost evreu. Numele lui Ezra si Neemia au fost aduse in discutie ca posibili 

autori , insa stilul literar din Estera difera considerabil fata de cel din Ezra sau Neemia, si 

astfel orice identificare clara a autorului ramine doar o speculatie. 
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      DATA 

                     Evenimentele descrise in Estera s-au intimplat in perioada 483-473 iCr. Si se 

potrivesc perioadei descrise intre cap.6-7 din Ezra , intre prima intoarcere la Ierusalim 

condusa de Zorobabel si cea de-a doua, condusa de Ezra. Faptul ca autorul vorbeste despre 

imparatul Ahasveros la timpul trecu  (1 :1) sugereaza ca manuscrisul ar fi fost redactat in 

timpul domniei Artaxexes I (465-424 iCr.) Din punct de vedere lingvisti, cartea ar putea data 

din ultima jumatate a sec.V sau chiar de la inceputul sec.IV iCr.  

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                     Din punct de vedere istoric cartea Estera schiteaza ptr noi un fragment din istoria 

evreilor in timpul exilului in Persia. Ea reprezinta singura relatare biblica despre evreii 

majoritari care au ales sa locuiasca in Persia in loc sa se intoarca in Palestina. 

                    Desi nu prea exista motive sa se puna la indoiala caracterul istoric, cartea Estera 

este o opera literara frumos  mestesugita , in care autorul, dind dovada de impresionante 

abilitati scriitoricesti, prezinta o intriga complexa despre pericol si izbavire. Cartea Estera se 

poate imparti in doua mari sectiuni : amenintarea iudeilor cap.1 -4, si victoria iudeilor cap.5-

10. Teologic , tema protectie providentiale a lui D-zeu fata de poporul Sau strabate aceasta  

carte, cu toate ca numele lui D-zeu nu apare in text . Felul de viataal poporului lui D-zeu  are 

de asemenea importanta in cartea Estera. Necazul s-a abatut asupra iudeilor ptr ca 

Mardoheu nu a vrut sa se inchine nimanui altcuiva, in afara de D-zeu. El nu vroia sa-si incalce 

devotamentul fata de D-zeu nici macar ptr a salva viata sa si a poporului lui D-zeu. 

                  Subiectul benchetuiri este de asemenea proieminent in cartea Estera. Sunt 

mentionate 10 banchete , iar in unele momente cruciale din istorisiri au avut loc , evident, la 

banchete (ex ; nesupunerea Vastiei , incercarea Esterei de a salva poporul evreu , dmascarea 

si condamnarea lui Haman ). Tema banchetului ajuta la evidentierea unui scop important al 

cartii : explicarea originiilor sarbatori evreiesti Purim (9 :18-32). 

      CAND AU AVUT LOC EVENIMENTELE DIN CARTEA ESTERA   

                  Cartea Estera consemneaza evenimente care au avut  loc in timpul domniei lui 

Ahasveros (xerxes) in sec.V iCr., in Susan (Susa), capitala administrativa a imperiului Persa . 

Dupa moartea lui Darius intii (imparatul Persan care le-a permis evreilor sa se intoarca in 

tara lor , daca voiau ), a devenit imparat fiul sau Ahasveros . Ahasveros a fost imparatul 

nemultumit de imparateasa lui, pe  care a alungat-o , casatorindu-se apoi cu Estera. 

                  Estera a fost una dintre femeile remarcabile din Vechiul Testament o evreica 

prizoniera in Persia , care si-a salvat poporul de la pierirea pusa la cale de miselul Haman 

(Est.1-10). 

      SARBATORILE EVRESTI 
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                Sarbatoarea Purim, care a fost stabilita in luna Adar ultima luna din calendarul sacru 

–este o perpetua aducere-aminte a eroismului Esterei, care si-a riscat viata si mpozitia de 

imparateasa ptr a salva poporul si ptr a deveni instrumentul lui D-zeu de aducere a izbavirii. 

Sarbatoarea nu celebra infringerea dusmanilor , ci mai degraba « odihna evreilor de sub 

apasare dusmanilor lor . Zilele sarbatori Purim sunt caracterizate de celebrare si bucurie ptr 

izbavirea si rascumpararea primita pri providenta lui D-zeu. 

 

 

                         LITERATURA SAPIENTALA  

      

.    Literatura sapientala a Vechiului Testament cuprinde cartiile Iov, Proverbe, si Eclesiastul 

precum si citiva dintre Psalmi. Acest tip de literatura oferea indrumare ptr conduita morala si 

viata de fiecare zi. Literatura Sapientala inseamna literatura de intelepciune. 

 

                                                 IOV 

Plasata in perioada patriarhilor , cartea Iov povesteste viata unui om care a pierdut totul –

bogatia , familia, sanatatea-si care se lupta cu inrebarea de ce? Cartea incepe cu un dialog 

celest intre D-zeu si Satana , trece prin trei seturi de dialoguri umane intre Iov si prieteni lui 

si se incheie cu un diagnostic divin dramatic al problemelor lui Iov. In cele din urma , Iov 

recunoaste suveranitatea lui D-zeu in viata sa si ^primeste inapoi mai mul decit a avut 

inainte de necaz. 

Numele Iov apare in textile vechi din Oriental Apropiat , identificind un intelept legendary. 

Deoarece nu ni se ofera nicio identificare genealogica, unii eruditi au fost de parere ca 

autorul carti se foloseste de o reputatie fictiva ptr a evidentia o idee teologica importanta. 

Dar , avind in vedere tiprul obisnuit al Bibliei de a justifica revelatia prin evenimente istorice , 

o asemenea idée este indoielnica. 

AUTOR  

Textul carti nu dezvaluie identitatea autorului ei, insa subiectul carti arata ca autorul a fost 

un ginditor profund care abordeaza citeva dintre cele mai importante si dificile probmeme 

ale existentei umane, dintr-o perspectiva matura spiritual. Autorul este un om invatat si 

cunoaste foarte bine motivele literaturi sapientale, natura si culturile straine. 

       

     DATA   



56 
 

Datare acarti Iov implica doua problem; perioada de defasurare a actiunii din carte si  data 

scrieri ei. Desi nu se poate determina data precisa a evenimentelor , citiva factori pledeaza in 

favoarea unei date din perioada patriarhala 2000-1800 I Cr. : lipsa mentiunilor cu privire la 

istoria israelitilor sau la legea biblica ; viata lunga a lui iov de peste o 100 de ani (42 :16) rolul 

de preot ptr familia sa , lucru interzis de LegeaMozaica (1 :5 ;) si marimea bogatiei lui Iov in 

ce priveste turmele si cirezile (1 :3). 

Sugestile referitoare la data scrieri cartii variaza de la epoca patriarhilor la perioada 

postexilica  . In prezent multi eruditii considera cartea ca apartinind perioadei dintre era lui 

Solomon si cea exilica, iar unele puncte de legatura dintre Iov si Isaia sugereaza ca cele doua 

carti ar fi fost scrise aproximativ in aceiasi perioada.  

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

Cuprinsul cartii Iov poate fi impartita in trei sectiuni ; dilema lui Iov cap.1-2, argumentatiile 

lui Iov cap.3-37, si izbavirea lui Iov cap.38-42. Structura literara a carti lui Iov este simetrica 

urmat de o serie de argumentati poetice (3 :1-42 :6), prologul in proza cap.1-2 il prezinta pe 

Iov , dezvaluie increderea pe care o are D-zeu in el si enumera tragediile care l-au pus la 

pamint, din punct de vedere economi , fizic si emotional. Epilogul (42 :7-17), care descrie 

restaurarea lui  Iov este , de asemenea , in proza si contra balanseaza prologul. 

       SATAN SI PRIETENII LUI  IOV  

Mare parte atextului lui Iov are de a face cu legatura dintre ascultarea plin de credinciosie a 

omului si binecuvintarea divina. Atit Satana cit si prietenii lui Iov presupun o legatura direct 

proportionala intre cele doua-Satana sustine ca binecuvintarea divina motiveaza ascultarea 

omului , iar prietenii lui Iov afirma ca ascultarea cistiga binecuvintarea kui D-zeu , pe cind 

neasculatrea aduce pedeapsa. In contrast cu aceste perspective gresite, cartea Iov ne invata 

ca unii dintre cei ce sufera sunt sfiinti, ca D-zeu e intodeauna vrednic de dragostea si 

inchinarea creatiei Sale, fie ca ii ofera sau nu binecuvintari, si ca D-zeu are mereu in vedere 

un scop atunci cind ingaduie suferinta , desi omul s-ar putea ca niciodata sa il inteleaga pe 

deplin. 

      PROVOCAREA LANSATA DE DUMNEZEU LUI IOV   

Adevaratul raspuns la dilema impusa de suferinta umana si suveranitatea divina apare mai 

spre sfirsitul cartii , in discursurile divine  cap.38-41. Aceste discursuri sunt uneori 

interpretate gresit , ca si cind D-zeu nu ar face altceva decit sa-l mustre pe Iov ptr a-l motiva 

la supunere fara sa-i ofere vreun raspuns. Pocainta lui Iov se datoreaza faptului ca el ajunge 

sa recunoasca maretia infinita a lui D-zeu si limitarea faturii proprii. O explicatie umana 

completa asupra compatibilitatii dintre suveranitatea si bunatatea divina si suferinta omului 

nu poate fi gasita, din pricina limitarii cunoasterii omului si adevaratei naturi si marimi si 

puterii lui D-zeu ptr creatie. Insa nici nu se poate demonstra ca cele doua sunt compatibile . 
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In cele din urma Iov gaseste pace recunoasterea adevarului ca , desi caile lui D-zeu nu pot fi 

uneori intelese, putem intodeauna sa avem incredere in El. 

 

                                          PSALMI 

 

Cartea Psalmi este cea mai extinsa si probabil cea mai des folosita carte din Biblie.  Ea 

exploreaza intrega varietate de experiente umane, intr-o modalitate foarte personala si 

practica scisa intr-o perioada indelugata din istoria lui Israel, varietatea subiectelor din 

psalmi incude : veselia , razboiul, pacea, inchinare, judecata, profetie Mesianica, lauda si 

lamentarea. Psalmii au fost cintatii in acompaniamentul instrumentelo cu coarde si a slujit 

drept acrte de imnuri  si drept ghid devotional ptr poporul Israel.  Cartea psalmilor  a primit 

titlul de Sefer-Tehilim cartea laudelor ptr ca fiecare psalm contine o nota de lauda la adresa 

lui D-zeu. 

   AUTOR 

Cartea  Psalmilor are mai multi autori 73 ii sunt atribuiti lui David pe linga acesti alti doi Ps. 

2si 95, ii sunt atribuiti de N.T. lui David, 12 ii sunt atribuiti lui Asaf un preot care conducea 

slujba muzicala, 10 au fost scrisi de fii lui Core iar ceilalti ii sunt atribuiti lui Solomon , Moise, 

Heman si Ethan 50 dintre Psalmi sunt anonimi. 

    DATA  

Psalmi au fost la origine poezi individuale . Cu trecerea timpului acestea au fost puse laolalta 

, asa incit sa alcatuiasca o carticica , iar cartea Psalmilor, asa cum o avem azi, este formata 

din 5 asemenea carticele. Cel mai vechi Psalm individual este cel probabil cel a lui Moise 

Ps.90, cel mai recent este probabil Ps.137, care nu putea sa fi fost scris mai devreme de 

sec.IV iCr. Desi milti dintre Psalmi au fost scrisi si adunati in timpul epocii Davidice sau la 

scurt vreme dupa incheiera acesteia , ultima compilare a carti Psalmi nu s-au incheiat 

probabil pina in a doua jumatate a secV iCr . , in vremea lui Ezra si Neemia 450-425 i.Cr. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                Psalmii sunt impartiti in cinci cartii incheindu-se cu o doxologie . psalmii au fost 

impartiti dupa continut, acum vorbim despre Psalmi de lamentatie, regali ,sapientali si de 

impercatie. Una dintre cele mai evidente trasaturi ale poeziei ebraice este paralelismul, 

legatura dintre un verset si celalalt. 

                Patru dintre cele mai importante tipuri de paralelism sunt : (1) paralelismul 

sinonimic , in care al doilea verset il repeta pe primul (Ps.3 :1), (2) paralelismul antitetic , 

unde ideia din al doilea verset este pusa in opozitie cu primul (Ps.90 :6), (3) paralelismul 

sintetic, in al doilea verset este dezvoltat mai amanuntit ideea din primul verset (Ps.1 :1), (4) 
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paralelism emblematic, in care al doilea verset ilustreaza ideea din primul verset deseori pri 

comparatie (Ps.42 :1) . 

       TIPURI DE PSALMI 

                 Cartea psalmilor este o carte de rugciuni , poezii si imnuri, avind la baza gindurile 

pe care le are inchinatorul despre D-zeu, in timpul laudei si adorarii. O parte a Psalmilor erau 

folositi in slujbele de inchinare in Israel. Cartea cuprinde 150 de psalmi, care pot fi grupati in 

urmatoarele tipuri de categorii : 

         Psalmi de lamentatie individuala sau comuna , sau rugaciuni prin care se cere izbavire 

din partea D-lui : Ps. 3-7, 12, 13,22,25-28,35, 38-40,42-44,51,120,123,130,140-143.  

         Psalmi de multumire : care contin laude la adresa lui D-zeu ptr faptele Lui pline de 

indurare. Ps.8,18,19,29,30,32-34,36,40,41,66,103-

106,111,113,116,117,124,129,135,136,138,139,146-148 si 150. 

          Psalmi de intronare : care descriu domnia suverana a lui D-zeu Ps. 47,93,96-99. 

          Psalmi de peregrinare : care erau cintati de inchinatori in drumul lor spre Ierusalim , ptr 

celebrarea sarbatori evreiesti. Ps. 43,46,48,76,84,87 si 120-134. 

          Psalmi regali: care portretizeaza domnia regelui pamintesc , dar si domnia Regelui 

ceresc al lui Israel. Ps. 2,18,20,21,45,72,89,101,110,132 si144. 

           Psalmi sapientiali : care-l invata pe inchinator calea intelepciunii si dreptatii. Ps. 1,37 si 

119. 

           Psalmi de impercatie: in care inchinatorul invoca minia si judecata lui D-zeu impotriva 

dusmanilor sai. Ps.7,35,40,55,58,59,69,79,109,137,139,144. 

   PSALMII MESIANICI 

              Multi dintre psalmi anticipeaza in mod specific viata si lucrarea lui Hristos Fiul lui 

David , care a venit ca Mesia cel promis la citeva secole dupa ce acestia au fost scrisi. Psalmi 

care il prefigureaza pe Hristos ( 34,69), care vorbesc despre suferintele Lui ( 22 ) despre 

faptul ca este fiul lui David (110) si care anticipeaza revenirea lui Hristos si instaurarea 

imparatiei (96-99). 

 

 

                                        PROVERBE 

                 Cartea proverbelor cuprind instructiuni detaliate date de D-zeu poporului Sau, ptr 

comportament adecvat in fiecare situatie din viata de zi cu zi : cum sa se relationeze la D-zeu 
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parintii, copii, vecinii si conducatori satatului. In cartea Proverbelor avem : poezie, parabole , 

intrebari,povestiri si maxime intelepte ptr a pune sub o forma uimitor de usor memorabila 

invataturile de bun simnt si perspectiva divina necesara ptr a face fata provocarilor vietii. 

        AUTOR 

                  Autorul este Solomon exceptie facind Proverbe 30 scrisa de Agur fiul lui Iache si 

Proverbe 31 scrisa de regele Lemuel. 

           

        DATA 

                 Proverbele lui Solomon au fost scrise inainte de 931 i.Cr. iar proverbele cuprinse in 

cap.25-29 au fost adunate de Ezechia, 230 de ani mai tirziu. Asadar, citeva sectiuni din carte 

au fost finalizate in vremea domniei lui Ezechia, iar data finalizari poate fi plasata undeva in 5 

i.Cr. 

       TEMTICA SI STRUCTURA LITERARA 

                  Cartea proverbe poate fi impartita in sase segmente : scopul cartii Proverbe 

cap.1 :1-7, proverbe ptr tineri cap.1 :8-9 :18, proverbele lui Solomon 10 :1-24 :34, 

proverbelelui Solomon transcrise de oamenii lui Ezechia(25 :1-29 :27), cuvintele lui Agur 

(30 :1-33), si cuvintele regelui Lemuel (31 :1-31). 

                    Proverbe este un dintre putinele carti biblice care isi spune clar scopul ptr care 

afost intocmita : ptr a oferi discernamint moral si invataturi de bun simnt (1 :3-5), si ptr a 

spori claritatea mintii si priceperii (1 :2,6). 

                   Multe proverbe prezinta contrastul dintre intelepciune si prostie. Intelepciunea 

este de preferat datorita originii sale divine. Exista diferite feluri de prosti, variind de la cei 

naivi si neloiali la cei dispretuitorii care nesocotesc cu aroganta calea D-lui. Prostul nu este 

cel cu probleme mintale, ci cel mindru, care isi traieste viata de parca nu  ar exista D-zeu. 

                   In Proverbe 8, intelepciunea este personificata si vazuta in toat perfectiunea ei. Ea 

este divina ( 8 ;22-31), este sursa vietii biologice si spirituale ( 8 :35-36) , este dreapta si 

morala (8 :8-9) si este la indemina tuturor celor care vor sa o primeasca  (8 :1-6). Aceasta 

intelepciune s-a intrupat in Hristos  (Col.2 :3). 

 

                                      ECLESIASTUL 
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                     Eclesiastul este o carte profunda si problematica. Ea vorbeste despre o cautare 

asidua dupa semnificatie si implinire in  viata de pe pamint, mai ales in contextul 

nedreptatilor si absurditatilor aparente care ne inconjoara.  

                    Numele « Eclesiastul » este derivat de la grecescul ekklesia « adunare » si 

inseamna unul care vorbeste unei adunari. Acest termen grecesc este traducerea titlului 

ebraic Qoheleth redat adesea prin predicatorul. 

     AUTOR 

                  Datorita cuvintelor de la inceputul cartii ( Cuvintele Eclesiastului , fiul lui David, 

imparatul Ierusalimului) cartea Eclesiastul i-a fost prin traditie atribuita lui Solomon. Tonul 

pesimist al care strabate cartea ar fi in accord cu starea spiritual pe care Solomon ar fi avut-o 

la batrinete (1Imp.11). Multi cercetatori au atribuit o data ulterioara cartii, din pricina 

caracterului limbi ebraice ( care poate fi din perioada exilica sau postexilica) si din cauza 

dilemei teologice impuse de atribuirea unei portiuni din Sfinta Scriptura lui Solomon apostat. 

Daca Solomon nu a scris lucrarea este posibil ca aceasta sa isi aiba originile in vremea lui 

Ezra. 

     DATA  

                  Problema datari cartii Eclesiastul este legata de identitatea autorului.   

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                  Cracterul literar al cartii Eclesiastul este complex. Cartea poate fi o colectie de 

diferite genuri literare , toate demonstrind acelasi obiectiv general. Exista in ea vorbe de 

duh, precum si sectiunireflexive si meditative. Peste o treime din carte este poezie, dar sunt 

incluse si pasaje narative.   

                 Cartea Eclesiastul este foarte dificil de schitat, si au fost propuse citeva abordari 

alternative . In curs am abordat urmatoarea schita : (1) teza ca totul este desertaciune (1:1-

11),  (2) dovada ca totul este desertaciune (1:12-6:12), (3) sfatul care vizeaza trairea in 

desertaciune ( 7:1-12:14). 

                Scopul cartii Eclesiastul este sa demonstreze teza ca “totul este desertaciune » 

(1 :2) Aceasata se afla in opozitie cu cartea Proverbelor , unde incredere optimista 

presupune ca viata este fundamental logica si statornica, iar alegerile intelepte dau nastere 

la rezultate bune, pe cind alegerile nesabuite atrag dupa ele efectele negative.    

      INTELEPCIUNEA DE LA DUMNEZEU 

                    Autorul incheie aceasta carte, afirmind ca exista D-zeu , care ne va cere socoteala 

de toate faptele pe care le-am facut. Viata “sub soare” va fi judecata dintr-o perspective 

cereasca  . Astfel cartea se incheie intr-o nota pozitiva si incurajatoare, ptr ca darea de 

seama a omului inaintea lui D-zeu inseamna ca vietile noastre au valoare eterna. In ciuda 
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frecventelor observatii si experimentari despre aparenta zadarnicie a vietii, autorul ii 

sfatuieste pe cititorii sa inteleaga prin credinta, suveranitatea , bunatatea si dreptatea lui D-

zeu si sa se bucure de toate aspectele vietii primite in dar de la El.  

 

                              CINTAREA CINTARILOR 

                   

               Cintarea Cintarilor este un cintec de dragoste, care abunda in metafore si imagistica. 

Ea descrie curtarea si luarea in casatorie a unei pastorite de catre regele Solomon si bucuriile 

si durerilor dragostei matrimonoale. 

     AUTOR 

           Prin traditie, cartea ii este atribuita lui Solomon  aceasta carte este unul din cele 1005 

citece compuse de Solomon (1 Imp.4 :32). 

      DATA 

             Traditia evreiasca vede cartea aceasta a fi produsul anilor timpurii a lui Solomon 

inainte sa aibe un numar imens de sotii si concubine, datorita carierei sale politice si 

indulgentei sale morale . Data propusa sec.x i.Cr. 

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

             Asemenea Eclesiastului , nici carticica de fata nu este schitata cu usurinta si se pot 

utiliza mai multe scheme. Inceputul dragostei (1 :1-5 :1), iar cresterea dargostei se regaseste 

in 5 :2-8 :14). 

              

             Forma literara  si scopul cartii Cintarea Cintarilor au fost intelese in mai multe feluri 

care se incatreaza in trei abordari de baza. Abordarea alegorica o considera a fi o un poem 

care descrie relatia dintre D-zeu si Israel sau Hristos si Biserica . Perspectiva tipologica difera 

de cea alegorica prin recunoasterea bazei istorice si gasirea analogiei generale , nu in toate 

detalile( dragostea dintre Solomon si Sulamita). Abordarea literara ia in considerare valoarea 

de suprafata a continutuilui cintari, considerind ca poemul este un cintec de dragoste secular 

care vorbeste despre dragostea umana , care nu cuprinde ilustrati sau aplicati spirituale .  

             De asemenea se poate intelege ca poemul descrie relatia de dragoste ideala din 

casnicie si astfel prezinta o teologie divina cu privire la casatorie exprimata in dragostea 

dintre sot si sotie la nivel fizic.  

       LOCATII GEAGRAFICE 
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                Textul din Cintarea Cintarilor mentioneaza 15 locatii geografice, de la Liban si Siria , 

in nord, pina in Egipt, in sud. Termenul Sulamita care o identifica pe iubita regelui, apare 

numai in 6 :3 si poate fi derivat de la orasul Sunem, care es afla in sud-vest de Marea 

Galileei, pe teritoriul lui Isahar. 

 

            Solomon si mireasa lui dau dovada de toata afectiunea si romantismul pe care 

oamenii de pretutindeni le asociaza cu starea de indragostiti ( 2 :16) . Povestea lor este una 

dintre mai multe povesti romantice care apar in Biblie. 

 

 

                                CARTILE PROFETICE 

 

               Adevarati profeti din Vechiul Testament au fost slujitor credinciosi lui D-zeu si 

dusmani declarati ai idolatriei. Adeseori isi riscau vietile cind ii confruntau pe regii cu 

instructiunile lui D-zeu si isi varsau sufletul in pledoariile ca pacatosii sa se pocaiasca si sa se 

intoarca la D-zeu. 

              Cartile profetice sunt scrise cel mai adesea in stilul poeziei ebraice. Desi profeti nu 

explica alegerea stilului poetic  se poate sa fi ales un anumit stil datorita citorva motive : 

poezia poate sa vorbeasc profund vointei si emotilor , profeti doreau sa-i imboldeasca la 

actiune pe oameni, poezia poate vorbi despre semnificatia unor evenimente viitoare, fara sa 

fie nevoie sa descrie toate dealile implicate. 

Este o gresala sa consideram ca profetii au fost in primul rind niste prezicatori ai viitorlui , 

slujba lor de baza era sa chemea poporul la asculatre si dependenta de D-zeu. 

 

                                              ISAIA  

           

                   Isaia a fost deseori numit « printul profetilor » datorita marimii grandioase a cartii 

sale si a modului in care descrie dreptatea si rascumpararea, culminind cu marile profeti 

despre Mesia si perioada mesianica. In acest sens cartea este considerata Biblia in miniatura. 

In primele 39 de capitole Isaia vorbeste despre judecata impotriva poporului idolatru atit 

Iuda cit si natiunile de dimprejur. Iar ultimile 27 de capitole proclama un mesaj de speranta 

si consolare. 

     AUTOR 
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                  Isaia fiul lui Amot, este desemnat ca fiind autorul (1 :1) ,Isaia a profetit in Ierusalim 

in vremea imparatilor  Ozia , Iotam, Ahaz si Ezechia. 

      DATA 

                  Data scrieri este undeva in jurul anilo 722-721 i.Cr. Isaia a profetit doar in ultimo 

ani ai regatului de nord, Israel. 

        TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                   Cartea Isaia cuprinde trei mari sectiuni : profetii de condamnare (cap.1-35), o 

paranteza istorica ( cap.36-39), si profetii de mingaiere sau consolare (cap. 40-66).  

                    Tema acestei carti se regaseste in insusi titlul acestei carti Isaia care inseamna 

« Mintuirea este a D-lui » cuvintul mintuire apare de 29 de ori in cartea Isaia. 

          MESIA CARE URMA SA VINA 

                    Ca exemplu uimitor al multor profetii mesianice din Isaia 11:1-12 ofera o 

descriere exacta a lui Mesia care urma sa vina si a impartiei sale. El trebuia sa fie un 

descendet al regelui David, trebuia sa fie plin de Duhul Sfint , avea sa fie un judecator plin de 

milia. Domnia lui Mesia este descrisa in termeni importantei ei universale, avea sa fie 

caracterizata de pace si impacare(11 :6-9), de venirea ne-evreilor la Mesia (11 :10) si de 

stringerea ramasitei lui Israel (11 :11-12 :1). 

         JUDECATA NATIUNILOR 

              Asemenea altor cartii profetice din Vechiul Testament, Isaia contine o serie de 

oracole idreptate impotriva dusmanilor straini a lui Israel si impotriva celor necredinciosi din 

Israel (cap.13-23), impotriva Babiloniei (13:1-14:23), impotriva Asiriei (cap. 14:24-27) a 

Filistiei (14:28-32), a Moabului (15:1-16:4), a Siriei si Israelului (17:1-11), si a tuturor 

natiunilor (17:12-18:7), a Egiptului (19:1-20:6), a Babiloniei (21:1-18), a Ierusalimului si 

necredinciosilor  sai (22:1-25) si a cetatii Tir (23:1-18). 

           ROBUL SUFERITOR DIN CARTEA ISAIA 

                  Cartea Isaia prezinta patru cintece despre robul suferitor (42 ;1 ; 49 :1-6 ; 50 :4-9 ;) 

care isi ating apogeul in cintarea ultima despre robul suferitor (52:13-53:12) Robul suferitor 

ocupa un loc central in sectiunea despre mingaier din (cap.40-66) si este prezentata in cinci 

strofe : smerenia si inaltarea Sa (52:13-15) , respingerea Sa (53:1-3), suferinta Lui in locul 

nostrum ( 534-6), moarte Sa jertfitoare ( 53:7-9), ispasirea ptr impacare si invierea Sa ( 

53:10-12). 

 

                                            IEREMIA               
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                  Cartea Ieremia este cartea unui om chemat de D-zeu inca din tinerete, din cetatea 

preoteasca Anatot. Un profet cu inima zdrobita , vestind un mesaj dureros, Ieremia a slujit 

mai bine de 40 de ani si proclamat un mesaj de condamnare ptr poporul incapatinat a lui 

Iuda . Dispretuit si persecutat de concetateni sai , Ieremia si-a scaldat profetiile in lacrimi de 

compasiune . Inima lui zdrobita l-a imboldit sa scrie o carte faramitata , dificil de aranjat 

cronologic si tematic. Insa prin predicile si simbolurile sale, el declara cu credinciosie ca 

supunerea totala fata de D-zeu este singura cale de evitare a calamitatii.  

      AUTOR  

          Cartea afirma cu claritate ca Ieremia este autorul ei (1:1). El si-a dictat toate profetiile 

secretarului sau, Baruc de la inceputul lucrari sale pina la al ptrulea an al domniei lui 

Ioiachimsi a compus ultimile sectiuni. 

       DATA    

            Potrivit pasajului 36 :1-3 , scrierea unor fragmente din cartea Ieremia pot fi datate cu 

o oarecare precizie ca apartinind celui de-al patrulea an al domniei lui Ioiachim (605 i.Cr.).  

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

            Cartea poate fi impartita in patru mari sectiuni : chemarea profetului Ieremia (cap.1) , 

profetii ptr Iuda (cap. 2 :1-45 :5), ptr ne-evrei (cap .46 :1-51 :64), si caderea Ierusalimului 

(cap.52).    

           Adesea cunoscut drept « Profetul plingator » Ieremia , timp de 40 de ani, a proclamat 

cu credinciosie condamnarea divina a razvratitului regat Iuda. Deseori Ieremia a dorit sa 

renunte la slujba sa datorit duritati mesajului sau si a reactiei neprietenoase din partea 

contemporanilor lui. Ieremia a fost confruntat cu un popor ce credea tot mai mult in fortele 

propi si care credea ca D-zeu nu va ingadui caderea Ierusalimului , deoarece acolo era 

Templul . 

              Binecunoscuta portiune despre noul legamint  (cap.30-33) arata interesul deosebit a 

lui Ieremia fata de legamint. Acest legamint avea sa fie scris in inima poporului lui D-zeu 

(cap.31 :31-34).  

     CHEMAREA LUI IEREMIA 

             Percum multe alte chemari profetice (Is.6) chemarea lui Ieremia a fost facuta printr-

un dilog cu D-zeu. Ieremia intilnise multi profeti falsi si era foarte important ca el sa fie 

asigurat ca propia-i chemare venea direct de la D-zeu. Desi Ieremia era un tinerel cind a fost 

chemat de D-zeu, chemarea se baza pe puterea lui D-zeu, nu pe vreuna dintre slabiciunile 

umane, cum ar fi virsta.  
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     BABILONIENII INVADEAZA PALESTINA  

            Babilonia a cucerit cetatea Ninive, capitala Asiriei in 612 i.Cr. si a ocupat repede o 

mare parte din teritoriul Orientuli Apropiat. Dupa ce i-a invins pe Egipteni in batalia de la 

Carchemis, in 605 i.Cr. Nebucadnetar al Babiloniei si-a deplasat trupele impotriva Palestinei 

si a deportat multi oameni imporatanti, precum Daniel, in Babilon. Regele lui Iuda , Ioiachim 

a ajuns astfel vasalul Babiloniei, insa a respins avertizarea lui Ieremia din 601 i.Cr. si s-a 

razvratit. Ioiachim a devenit urmatorul rege a lui Iuda in 597 i.Cr. insa numai la trei luni a fost 

inlocuit de Zedechia cind Nebucdnetar a cucerit Ierusalimul si l-a luat prizonier pe Ioiachim in 

Babilon. Zedechia a fost ultimul rege a lui Iuda ; incercrea lui de a se alia cu Egiptul a dus la 

infringerea si ocuparea Ierusalimului  in 586i.Cr.  

 

                             PLANGERI. 

 

                Cartea Plingeri descrie ingroparea unui oras . Este portretul stropit cu lacrimi al 

Ierusalimului, redus la daramaturi de hoardele invadatorilor babilonieni. Printr-un cintec 

funebru , structurat in cinci poeme, autorul da glas sentimentelor cutremuratoare ale unui 

om care a vazut uciderea multor dintre concetateni sai.  

AUTOR 

              In mod traditional cartea i-a fost atribuita lui Ieremia desi nu I se da numele in text. 

        DATA 

             Tonul insufletit si plin de pasiune al autorului reflecta starea puternic impresionata a 

unuia care tocmai resimntise socul distrugerii orasului sfint si a Templului. Acest fapt 

sugereaza o data a scrierii imediat dupa 586 i.Cr.  

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                Cele cinci capitole contin cinci poeme de jale (1) distrugerea Ierusalimului, (2) minia 

lui Iahve, (3) rugaciune ptr indurare, (4) asedierea Ierusalimului, (5) rugaciunea ptr 

restaurare. 

                  Fiecare dintre cele cinci poeme alcatuieste un capitol, iar primele patru au o 

structura de acrostih o forma literara care urmeaza tiparul ,alfabetic : primul vers sau grup 

de versuri incep cu o litera a alfabetului, al doile , cu cu a doua si asa mai departe.  

                   Primele patru capitole sunt cintece funebre, incarcate de durere si agonie , cu 

exceptia a doua scurte izbucniri de credinta si speranta (3 :19-42 ; 3 :55-60). Capitolul cinci 

nu este la fel de intens , dar si aici este prezentat fiorul dureri.  
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        TEMA  REINOIRII 

                   Pe intreg cuprinsul cartii, autorul Plingerilor coreleaza recunoasterea pacatului 

uman si consecintelor lui cu speranta in D-zeu si rugaciunea ca D-zeu sa isi conduca poporul 

inapoi spre Sine , prin itermediul durerii, caintei, sperantei si credintei. 

 

                                          EZECHEL 

 

              Scrisa de un prizioner in Babilonia , inaintea de asedierea finala a Ierusalimului, 

cartea Ezechel foloseste profetii, pilde,semne si simboluri ptr a arata importanta mesajului  

lui D-zeu ptr poporul Sau aflat in exil. Desi poporul este ca niste oase uscate expuse in plin 

soare , D-zeu il va face din nou un  trup si va sufla viata iarasi in el. Judecata din prezent va fi 

gloria din viitor. 

                  Numele ebraic tradus « Ezechel » inseamna « D-zeu intareste » . Numele apare de 

doua ori in carte si nu mai apare nici unde in Vechiul Testament. 

       AUTOR 

                  Primele trei versete il identifica pe Ezechel, fiul lui Buzi ca fiind cel care primeste 

viziunile din partea lui D-zeu.  

                  Asemenea lui Ieremia , Ezechel a fost un preot pe care D-zeu  l-a chemat sa-i fie 

profet.  Sotia lui a murit, ca semn ptr evreii exilati ca Ierusalumul nu va fi scutit (24 :16-24). 

Lucrarea sa prpfetica are un accent preotesc prin interesul fata de Templu, preotie si jertfe.  

        DATA  

                 Ezechel a fost dus in exil in Babilon dupa ce orasul a cazut a doua oara in miinile lui 

Nebucadnetar 597 i.Cr. Prima sa viziune ar putea fi data in 593-592 i.Cr., iar ultima data 

propusa ptr profetiile sale este 571-570 i.Cr. Activitatea lui ca profet a fost de 20 de ani.  

      TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                 Cartea Ezechel poate fi impartita in patru sectiuni : chemarea si trimiterea lui 

Ezechel (cap.1-3), judecarea lui Iuda (cap.4-24), judecarea ne-evreilor (cap.25-32), si 

restaurarea lui Israel (cap.33-48). 

                  Ezechel accentueaza certitudine judecatii lui Dumnezeu care avea sa vina asupra 

natiunilor din imprejurul lui Israel. Cartea infatiseaza judecata tuturor popoarelor din jurul lui 

Iuda, urmarind mersul acelor de ceasornic : Amon, Moab, Edom,Filistia,Tir si Sidon (cap.25-

28). Profetiile impotriva natiunilor se incheie cu Egipt care avea sa isi continue existenta , dar 
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fara sa-si recapete vreodata gloria dinainte (29 :15). Odata cu caderea Ierusalimului atentia 

lui Ezechel se indreapta catre restaurare.( 37 :1 -14). 

                  Viziunile escatologice ale lui Ezechel cu privire la restaurare au in mod clar o 

viziune mesianica. Titulatura « fiul omului »apare de 90 de ori in Ezechel si, cu toate ca aici 

denumirea se refera la Ezechel poate fi privit ca o prefigurare a lui Hristos. Cind « Duhul D-

lui » a cazut peste el  (11 :5) el a devenit  vocea profetica a epocii mesianice. La fel coborirea 

Duhului Sfint la Iordan peste Isus l-a imputernicit sa vesteasca sosirea Imparatiei mesianice. 

      CADRUL PROFETIILOR LUI EZECHEL 

             Cadrul geografic al viziunilor profetice din cartea Ezechel este extrem de larg. Scrise in 

vremea exilului in Babilonia, profetiile lui Ezechel il vizeaza pe Israel si natiunile din imediata 

lui vecinatate (cap.25-32). De asemenea sunt mentionate un numar mare de cetati si regiuni 

care au apartinut lumi mediteranee (ex. cap.27) . Probabil cea mai intriganta este referirea la 

Gog, un conducator strain violentdin tinutul Magog, despre care se spune ca a fost printul 

Rosului, Mesecului si Tubalului (38 :1-2). Gog si tara sa , Magog , nu a fost foarte bine 

identificati. S-ar putea ca Magog sa fi fost localizat pe teritoriul Turciei modern, deoarece 

insemnarile grecesti si asiriene atesta ca Tubalul si Mesecul faceau parte din aceasta zona. 

     TEMPLU DIN EZECHEL 

                Capitolul 40 prezinta un plan detaliat ptr un nou coplex al Templului in Ierusalim. 

Unii interpreteaza aceasta profetie drept un plan al unui templu fizic care va fi construit in 

sau aproape de Ierusalim in timpul unui mileniu viitor . Altii considera templul restaurat din 

Ezechel nu un plan de constructie , ci o viziune care subliniaza curatia si vitalitatea spirituala 

a locului ideal de inchinare si a celor care se inchina acolo. Astfel, viziunea nu este 

intentionata sa faca referire la o implinire fizica, paminteasca, ci exprima adevarul care 

rezida in numele cetatii : « D-l este aici » (48 :35). 

      VIZIUNEA LUI EZECHEL DESPRE RESTAUAREA TARII 

                 Granitele natiunii restaurate a lui Israel  se aseamana cu granitele din vremea 

domniilor lui David si Solomon . Insa regiunea aflata la est de Iordan Galaad si Traniordania 

nu mai fac parte din aceasta mostenire. Aceasta nu a facut parte din teritorile promise.  

                  Semintiile nu mai sunt aranjate ca atunci cind a fost impartita tara, pe vremea lui 

Iosua (Ios.13-15). D-zeu face ceva nou prin restaurarea tarii. 

                  Partea mediana a tarii, de jur imprejurul Ierusalimului, este pusa deoparte in folos 

religios si guvernamental. 

                 La nord de districtul centra sunt sapte semintii : Dan, Aser, Neftali, Manase, Efraim, 

Ruben, Iuda. 

                 La sud se afla celelalte cinci seminti : Beniamin, Simeon, Isahar , Zabulon, Gad.  
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     PILDELE LUI EZECHEL 

                 Parabola este un adevar redat sub forma unei povestirisau a unei metafore. 

Ezechel a scris citeva pilde : 

                Lemnul vitei :( Ez.15 :1-8) simboliza felul in care Iuda ajunsese nefolositor D-lui si nu 

era bun decit sa fie ars prin judecata. 

                Copila gasita : (Ez.16) ilustreaza trdarea de catre popor  a iubirii si compasiunii lui D-

zeu. 

                Vulturul si cedrul : (Ez.17) ilustra nesabuinta regelui Zedechia a carui razvratire avea 

sa atraga trupele lui Nebucadnetar ptr a distruge Ierusalimul. 

               Cuptorul incalzit : (Ez.22 :17-22) explica felul in care D-zeu avea sa curete poporul 

prin focul asedierii Ierusalimului. 

                  Cazanul de gatit : (Ez.24 :1-14) simboliza felul in care D-zeu avea sa “incalzeasca 

cuptorul” asupra Ierusalimuluiptr a-l curata de ipuritatile lui. 

                  Cele doua curve : (Ez. 23) simboliza adulterul spiritual savirsit de Israel si Iuda. 

                  Naufargiul : (Ez.27) ilustra judecata ce avea sa cada peste Tir. 

                  Pastorii iresponsabili : (Ez.34) ii infatiseaza pe conducatorii ticalosi ai Ierusalimului 

si felul in care D-zeu urma sa ii trateze. 

                    Oasele uscate : (Ez.37) simboliza reinoirea spiritual a natiunii lui Israel. 

 

                                   DANIEL 

 

               In cartea Daniel sunt descries trei dintre cele mai remarcabile naratiuni din 

Scriptura : Sadrac, Mesac si Abed-Nego in cuptorul de foc, scrisul de mina de pe perete, in 

timpul ospatului lui Belsatar, si Daniel in groapa cu lei. Totusi dincolo de aceste povestiri, 

cartea Daniel reprezinta un mister ptr multi, in ea gasim vise,viziuni si interpretarile dificil de 

inteles ale acestora. Mesajul central despre puterea si victoria finala a lui D-zeu este insa clar 

si la fel de relevant azi cum a fost si in vremea lui Daniel. 

                  Numele Daniel inseamna  « D-zeu Judecatorul meu”, cartea purtind numele 

autorului si personajului pricipal. 

      AUTOR 
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                  Paternitatea si datarea carti Daniel sunt doua dintre cele mai contestate chestiuni 

din domeniul studiilor biblice. Dniel a afirmat ca a scris aceasta carte (12 :4) si a folosit 

persoana intai ca identificare autobiografica, incepind cu versetul (7 :2) si in restul textului. 

Talmudul evreiesc este de acord cu aceasta marturie, iar Hristos a atribuit citatul din Daniel 

9 :27 « prorocului Daniel » (Mt.24 :15). 

                  Daniel a fost un tinar evreu de vita nobila, luat in captivitate in Babilon, in prima 

deportare din timpul domniei lui Nebucadnetar, in 605 i.Cr. La scurta vreme dupa deportare, 

el a ajuns slujbas la curtea regala babiloniana si cea mai mare parte a carierei sale si-a 

petrecut-o ca sfatuitor de rang inalt a lui Nebucadnetar.Succesorul lui Nebucadnetar pare sa 

ii fi acordat lui Daniel mai putina importanta, dar dupa ce Babilonia a fost cucerita de 

persani, Daniel a dobindit o importanta deosebita sub conducerea imparatului Darius. 

            Daniel este unul dintre personajele bine cunoscute din Scriptura, despre care nu este 

scris nimic negativ.Viata sa a fost caracterizata de credinta , rugaciune curaj,consecventa si 

lipsa compromisului. Acest barbat « prea iubit si scump » (9 :23) a fost mentiona de trei ori 

de catre contemporanul sau din secolul IV i.Cr. Ezechel, ca exemplu de neprihanire. 

     DATA. 

            Babilonia s-a ridicat impotriva Imperiului Asirean in 625 i.Cr. si a ajuns stapina 

Orientului Apropiat antic cind a infrint Egiptul in batalia de la Carchemis din 605 i.Cr. Mai 

tirziu in acelasi an , imparatul babilonian Nebucadnetar  a supus Ierusalimul si a luat cetateni 

importanti ai orasului ca prizonieri in Babilon, grup in care se afla si tinarul Daniel. 

             Intreaga perioada a captivitati babiloniene, Daniel a slujit ca profet si slujitor 

guvernamental, slujbe pe care le-a continuat si dupa ce Babilonia a fost cucerita de catre 

mezi si persi in 539 i.Cr. Slujirea sa profetica s-a indreptat catre curtea regala a Babiloniei si a 

Persiei, precum si inspre concetatenii sai evrei. Zorobabel a condus primul grup de evrei care 

s-au intors in Ierusalim in primul an al domniei lui Cir, iar Daniel a trait si a slujit pina in cel 

putin al treilea an de domnie a lui Cir ( 536 i.Cr. ;10 :1). Daca tinem seama de afirmatiile cartii 

asa cum se prezinta ele, cartea lui Daniel pare a fi fost scrisa in al noualea an al domniei lui 

Cir ( 530 i.Cr.). 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

             Cartea Daniel « Aocalipsa Vechiului Testament », prezinta o panorama surprinzator 

de inteligent a istoriei profetice. Dupa capitolul introductiv scris in ebraica , Daniel incepe sa 

scrie in aramaica cap.2-7 ptr a descrie cursul evenimentelor ce avea sa se intimple in lumea 

stapinirilor ne-evrestii.  

             Tema controlului suveran a lui D-zeu peste desfasurarea istoriei lumii iese in mod clar 

la iveala si confera liniste Bisericii  ce urma sa se formeze, dar si poporului evreu care fusese 



70 
 

nimicit de babilonieni. Babilonienii, persanii, grecii si romanii vor veni si vor pleca, insa D-zeu, 

prin cei rascumparati de El,va instaura o imparatie vesnica. 

            O alta tema a acestei carti o constituie accentul pus pe punerea deoparte ptr D-zeu , 

cu Daniel ca exempu suprem. De la decizia lui de a nu minca din bucatele imparatului (1 :8-

16) pina la refuzul sau de a se inchina in fata imparatului (6 :4-24), Daniel a dat in toate 

dovada de atitudine fara compromisuri, astfel incit D-zeu a avut oportunitati extraordinare 

ptr a-si manifesta puterea in interesul lui Daniel. 

      VISE SI VIZIUNI IN CARTEA LUI DANIEL 

             Viitoarea realitatea istorica a porului lui D-zeu este comunicata prin viziuni profetice 

despre un chip (cap.2), patru fiare (cap.7) si doua fiare (cap.8). Visul despre chipul descris in 

capitolul 2 si viziune despre cele patru fiare din capitolul 7 se refera la ptru imperii ne-

evreiesti succesive, sub a caror dominatie urma sa ajunga poporul lui D-zeu ; Babilonia, 

Medo-Persia, Grecia si Roma. 

              Viziunea din capitolu 8 are de-a face cu experientele poporului lui D-zeu sub 

dominatia mezilor si persilor reprezentata de berbec , si sub dominatia grecilor reprezentata 

de de tap. « Cornul cel mare », din 8 :8 il simbolizeaza pe Alxandru cel Mare, care a murit la 

33 de ani si a carui imparatie a fost divizata in patru si condusa de patru generali greci—

« cele patru coarne mari »8 :8. « Cornul cel mic » din 8 :9 il reprezinta pe Antihius IV Epifanes 

care a desacralizat Templul din Ierusalim. 

         COARNELE MICI DIN CARTEA LUI DANIEL. 

              Desi intr-un fel asemanatoare ca descriere, cornul cel mic din 7:8 este diferit de cel 

din 8 :9. Cornul mic din 7 :8 apare in contextul celei de-a patra imparatii (Roma), in timp ce 

cornul cel mic din 8:9 apare in contextual celei de-a treia imparatii ( Grecia) . Este recunoscut 

in general ca acest al doilea corn mic se referee la antiohus IV Epifanes care a condus Siria 

din 175 pina in 163 i.Cr., a atacat Ierusalimul si a desacralizat Templul.  

               Identitatea cornului mic din 7:8 este intr-o oarecare masura discutata . multi eruditi 

il vad ca reprezentindu-l pe Anticristul care va conduce in viitor Imperiul Roman reinviat. Altii 

il interpreteaza ca facind referire la unul ditre vechii cezari romani. 

 

                                             OSEA 

 

                Cartea lui Osea a fost scrisa ptr regatul de nord a lui Israel , aflat la limita 

prapastieia . In exterior natiunea se bucura de prosperitate si dezvoltare, dar, pe dinauntru, 

coruptia morala si adulterul spiritual invadase vietile oamenilor. D-zeu i-a cerut profetului 

Osea sa-si ia de sotie o femeie infidela,si astfel prorocul a putut vedea in viata personala o 
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ilustratie vie a necredinciosiei poporului fata de D-zeu si a credinciosiei lui D-zeu. Osea isi 

repeta de mai multe ori mesajul sau tiparit ; D-zeu detesta pacatele poporului Sau ; judecata 

este sigura ; dar dragostea lui D-zeu ramine neclintita. 

                  Osea al carui nume inseamna « Salvare” are acelasi nume ca ultimul rege a lui 

Israel. 

          AUTOR 

                  In afara de mariajul sau catastrofal , se cunosc prea putine lucruri despre viata 

personala a profetului Osea. Nu ni se spune nimic despre locul sau de nastere, insa 

familiaritatea si grija sa fata de regatul de  nord sunt dovezi ca profetul locuia in Israel, nu in 

Iuda. Osea este fiul lui Beeri (1 :1) , sotul lui Gomer (1 :3) si tatal a doi fii si o fica (1 :4 ;6,9). 

                    Osea arata o adevarata compasiune ptr poporul sau, iar suferinta personala 

cauzata de comportamentul sotiei sale i-a oferit o perspectiva clara asupra suferintei lui D-

zeu din pricina pacatelor poporului Sau. Astfel, cuvintele sale care prevesteau judecata 

iminenta sunt pline de pasiune, dar temperate de blindetea inimii.   

        DATA. 

                      Evident, Osea a compilat cartea in timpul primilor ani ai domniei lui Ezechia, iar 

durata slujirii sale s-a extins aproximativ intre 755 i.Cr. si 710 i.Cr. Cind Osea si-a inceput 

lucrarea, Ieroboam II (782-753 i.Cr.) inca domnea in Israel. Slujirea lui Osea s-a desfasurat in 

timpul ultimilor sase regi a lui Israel, de la Zaharia (753-752 i.Cr.) la Osea (732-722 i.Cr.).  

                     Cind si-a inceput Osea lucrarea , Israel se bucura de o scurta perioada de 

prosperitate politica si economica sub domnia lui Ieroboam II . Dar poporul a inceput sa 

decadadupa ce Tiglat-Pileser II (745-727 i.Cr.) a intarit Asiria. Domniile ultimilor sase regi ai 

Israelului au fost relativ scurte, deoarece patru dintre ei au fost omoriti, iar al cincelea a fost 

luat prizonier in Asiria. Regatul de nord a fost caracterizat de confuzie si declin in ultimii sai 

ani, iar poporul a refuzat sa dea ascultare avertismentelor lui Osea care vizau judecata 

iminenta. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

                       Cartea lui Osea descrie o dragoste si o credinciosie unilaterala, reprezentativa 

ptr relatia dintre D-zeu si Israel. Dupa cum Gomera era casatorita cu Osea, Israel era 

natiunea logodita cu D-zeu. Ambele relatii se dezintegrau treptat Gomera alerga dupa alti 

barbati , iar Israel alerga dupa alti zei. Idolatria spirituala a lui Israel este ilustrata prin 

adulterul fizic a lui Gomer. Dezvoltarea subiectului cartii se realizeaza in doua parti : sotia 

adultera si sotul fidel (cap.1-3) si necredincioasa natiune Israel si D-zeu cel credincios (cap.4-

14). 
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                       Mesajul lui Osea reflecta teribila fascinatie a lui Israel cu inchinarea la Baal. 

« Baal » inseamna « sot » sau  « domn », iar slujba de inchinare inaintea lui includea ritualuri 

de fertilitate, inculsiv prostitutia ritualica. Baal era amantul spre care se indrepta adesea 

necredincioasa natiune a lui Israel. 

                     Osea constituie una dintre cele mai elocvente manifestari ale indurarii lui D-zeu 

din intreg Vechiul Testament. Aceasta este incasulata in cuvintul ebraic  «  hesed » adeseori 

tradus in “indurare/mila” sau “ dragoste statornica”. Termenul implica loialitate iubitoare 

fata de angajamentele de legamint, bine ilustrata in juruintele de casatoriea . Dar din punct 

de vedere a lui Osea, dragostea credincioasa a lui D-zeu nu-I va ingadui sa divorteze usor de 

poporul Sau. 

      CE SIMBOLIZEAZA UN NUME 

                   Numele joaca un rol insemnat in intelegerea carti lui Osea dupa cum arata 

urmatoarele versete : 

     Izreel (1 :4) ----------- D-zeu imprastie 

     Lo-Ruhama (1 :6) ------------ Caruia nu i se arata mila 

     Lo-Amni (1 :9) ------------ Nu este poporul meu 

     Osea (1 :1) ----------- Iahve este salvarea  

 

                                              IOEL 

 

                    Dezastrul a lovit regatul de sud, Iuda, sub forma unui nor de lacuste. In citeva ore 

cimpiile au fost distruse, iar profetul Ioel a prins ocazia ca sa proclame mesajul D-lui. Plaga 

lacustelor este vazuta ca o prefigurare a zilei D-lui care va veni. In lumina acestui eveniment, 

cartea avertizeaza despre judecata care se apropie, cheama oamenii la pocainta si da 

speranta omului lui D-zeu cu privire la ziua mintuirii, care va urma judecatii.  

                   Numele ebraic Yo’el inseamna “Yahve este D-zeu” , un nume potrivit ptr o carte 

care evidenteaza lucrarea suverana a lui D-zeu in istorie. 

      AUTOR 

                   Desi sunt si alti indivizi cu numele Ioel in Biblie, profetul Ioel este cunoscut numai 

din aceasta carte. Ioel se identifica fiul lui Petuel (1 :1) , iar desele lui referiri la Sion si la Casa 

D-lui sunt indicii ale faptului ca locuia probabil aproape de Ierusalim. Datorita afirmatilor sale 

despre preotie, in 1 :13-14 ; 2 :17, unii cred ca Ioel era atit preot, cit si profet. In orice caz , 
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Ioel a fost un predicator care a transmis mesajul pocaintei cit se poate de clar, raspicat si 

necompromis. 

      DATA 

                   Deoarece cartea nu cuprinde referinte temporale clare, nu poate fi data cu 

certitudine. Prin traditie i s-a atribuit ca data a scrierii aproximativ anul 853 i.Cr., cind Ioas a 

fost urcat pe tron la virsta de sapte ani, iar Iehoiada, preotul, slujea ca adevarat conducator 

al tarii (2 Imp.11-12). Se pare ca aceasta este perioada care se potriveste textului din Ioel , 

din moment ce influienta preotiei pare sa fi fost puternica si nu exista nici o mentiune a 

vreunui rege . Din cauza acestei proeminente a preotiei , unii argumenteaza ca Ioel ar trebui 

plasata ca facind parte din perioada postexilica.  

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA.  

                 Adesea cartea Ioel este considerata cea mai mestesugita opera literara dintre toate 

scrierile profetice. Imagistica sa atenta si bine lucrata, mai ales in descrierea plagii lacustelor 

din cap.1 si 2 si structura bine conturata a cartii sustin aceasta afirmatie. Cartea Ioel poate fi 

impartita in doua sectiuni : ziua domnului privita in retrospectiva (cap.1), si ziua D-lui privita 

in perspectiva (cap.2-3). 

                  Cartea de dimensiuni reduse dezvolta tema de maxima  importanta a zilei venirii 

D-lui (1 :15,2 :1,11,13,3 :14)o vreme de judecata teribila asupra  oamenilor si natiunilor care 

s-au razvratit impotriva lui D-zeu , dar in acelasi timp si o perioada de binecuvintari care vor 

veni peste cei care si-au pus increderea in D-zeu . Tema dezastrului strabate cartea (lacuste, 

plagi, foamete, incendii devasatoare, armate invadatoare, fenomene celeste), insa 

promisiunile pline de speranta sunt tesute impreuna cu declaratiile despre judecata viitoare. 

 

                                             AMOS 

 

                       Cartea Amos discuta exagerarile manifestate pri cautarea luxului si a placerilor 

personale si prin oprimarea celor saraci—atitudine care a caracterizat perioada de 

prosperitate si succes pe care a cunoscut-o regatul de nord, Israel, sub domnia lui Ieroboam 

II. Mesajul lui Amos , care vestea blestemul , parea in neconcordanta cu ornamentele 

complexe din aceea vreme. Dar fiind binecuvintat cu discernamind divin, profetul a putut 

vedea stricaciunea din spatele fatadei stralucitor de colorate si a vestit ca natiunea era 

putreda pana-n maduva.  

                          Nmele « Amos » este derivat din cuvintele ebraice care inseamna “a ridica o 

povara”. Astfel numele inseamna “povara” sau “purtator de poveri” . Amos a trait asemenea 
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semnificatiei numelui sau, purtind povara divina ce i s-a incredintat , aceea de a vesti 

judecata razvratitului Israel. 

    AUTOR. 

                        Amos nu a fost un « profet de profesie » (7 :14) asemenea celor mai multi 

profeti institutionali sau cultici din vremea sa. D-zeu l-a chemat pe Amos din imprejurimile 

rustice ale orasului Tecoa, aflat la 10 km sud de Betleem, in regatul de sud, Iuda, ca sa 

mearga in regatul de nord si sa fie purtatorul de cuvint a lui D-zeu. 

                        Profetul era un om de rind care se ocupa cu pastorirea oilor, suplimentindu-si 

venitul prin stringerea de smochine (7 :14). Simtul sau moral a fost bulversat de perversiunile 

idolatriei lui Israel, pe care le-a putut vedea la Betel, unul dintre cele mai mari altare 

nationale. 

     DATA. 

                        Potrivit vers.1 :1, Amos a profetit in timpul domniei lui Qzia, regele lui Iuda 

(767-739 i.Cr.) si Ieroboam,regele lui Israel (782-753 i.Cr.), delimitind astfel drept cadru 

temporal al lucrarii sale perioada dintre 767-753 i.Cr. Profetia din 7 :9-11 pare sa indice o 

perioada de la sfirsitul domniei lui Ieroboam, iar ca data aproximativa a scrieri sale estz 

considerata perioada 761-753 i.Cr .  

                          Amos a slujit dupa Ioel si Iona si putin inainte de Osea, Mica si Isaia. In acea 

vreme, Ozia domnea peste regatul lui Iuda, care cunostea o perioada de prosperitate si 

succese militare. In nord, Israel era condus de iscusitul rege Ieroboam II. Situatia economica 

si ce militara erau paroape ideale, dar prosperitatea n-a facut decit sa creasca materialismul , 

imoralitatea si injustitea oamenilor. In acei ani, Asiria, Babilonia, Egiptul, Siria erau puteri 

relative slabe. Astfel , poporului Israel I se parea greu sa-si imagineze dezastrul prevestit de 

prorociile lui Amos – dezastru care s-a intimplat  abia dupa 30 de ani . 

      TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA. 

                           Desi Amos isi evidenteaza radacinile rurale si faptul ca nu avea un statut 

profesional de profet, stilul vioi si caracterul literar al cartii sugereaza faptul ca profetul era 

educat. Cartea Amos poate fi foarte bine impartita in patru sectiuni, dupa cum urmeaza : opt 

profetii (cap1-2), trei predici (cap3-6), cinci viziuni ( 7 :1-9 :10) si cinci promisiuni (9 :11-15). 

                         In mare parte , cartea Amos este un mesaj de judecata : profetii despre 

judecarea popoarelor, oracole si viziuni despre judecarea Israelului. Amos incepe cu o serie 

de acuzatii aduse celor sapte vecinii a lui Israel, inclusiv Iuda si de asemenea, acuzatii 

impotriva Israelului insusi (cap1-2). Fiecare popor strain va fi pedepsit ptr ofense specifice 

aduse fie impotriva Israelului, fie impotriva unei alte natinuni. Judecata natiunilor arata ca D-

zeu este un monarh universal, si toate popoarele trebuie sa-I dea socoteala ptr felul rau in 

care s-au purtat cu alte popoare sau natiuni. 
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                           Predicarea lui Amos accentueaza dreptatea si justetea lui D-zeu , precum si 

pretentia Sa ca relatiile poporului Sau sa fie si ele dominate de dreptate si justete. Bogatii 

sunt condamnati din cauza ca i-au oprimat pe cei saraci si din cauza ipocriziei lor religioase. 

Religea inseamna mai mult decit respectarea sarbatorilor religioase si organizarea de adunari 

sacre ; adevarat religie cere o traire in dreptate , ira felul in care oamenii isi trateaza vecinii 

reflecta relatia lor cu D-zeu. 

                           Amos isi incheie cartea intr-o nota de consolare. Dupa ce judecata si perioada 

exilului vor trece, D-zeu isi va restaura poporul , aducindu-l inapoi in tara lui si biecuvintindu-

l. 

      PASTRAREA RAMASITEI. 

                           In sec VIII i.Cr. Amos a profeti condamnarea Israelului (8:1-2), dar profetul a 

vestit si posibilitatea mintuirii “ramasitei lui Iosif » (5 :15). De-a lungul istorie, D-zeu a pastrat 

intodeauna o ramasita a poporului Sau. 

 

                                          

                                              OBADIA 

 

                     Cuprinzind doar 21 de versete, obadia este cea mai scurta carte din Vechiul 

Testament. Ea vorbeste despre dusmania usturatoare dintre descendenti lui Esau, fratele 

geaman a lui Iacov, si poporul Israel. Obadia a carui nume inseamna «  inchinator la Iahve » 

sau « slujitorul lui Iahve”, vesteste condamnarea Edomului si profeteste completa lui 

nimicire, din pricina impotrivirii continue pe care a aratat-o fata de poporul ales a lui D-zeu.  

     AUTOR 

                      Obadia a fost un profet neinsemnat, care a locuit probabil in regatul de sud, 

Iuda. Nu se stie nimic despre locul sau natal sau despre familia sa, dar se pare ca el provenea 

din vreo genealogie regala sau preoteasca deoarece tatal sau nu este mentionat in versetul 

1 :1.  

                      In Vechiul Testament apar mentionati 13 indivizi care poarta numele Obadia insa 

nici unul dintre ei nu poate fi identificat cu certitudine ca fiind autorul acestei cartii. 

      DATA 

                     Exista citeva opinii referitoare la data scrieri cartii. Cooperarea Edomului cu 

puterile straine in vederea pradari Ierusalimului( 10-14), care contureaza contextual istoric al 

profetiei, poate face referire la mai multe evenimente , insa dintre acestea doar doua par a fi 
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cele mai probabile. Cartea se poate sa fi fost scrisa circa 850 i.Cr., in timpul domniei lui Ioram 

(2 Cron.21 ;8-10,16,17) intr-o perioada de revolta a Edomului cind Iuda era amenintata de 

filisteni si de arabi. De asemenea evenimentul istoric care a dat nastere acestei profeti ar 

putea fi complicitatea Edomului in capturarea Babiloniana a Ierusalimului 586 i.Cr. Potrivit 

Ps137 :7 Edomiti sau bucurat ca Nebucadnetar  a distrus Ierusalimul. Argumentatie in 

favoarea datei mai tirzi este intarita si de faptul ca Obadia pare sa citeze din Ieremia49 . 

Astfel posibilele date de scriere a cartii ar fi 840 i.Cr. sau intre caderea Ierusalimului in 586 

i.Cr. si caderea Babiloniei in miinile lui Cir in 539 i.Cr. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

                             Desi este cea mai scurta carte din Vechiul Testament , Obadia transmite unul 

dintre cele mai puternice mesaje de judecata. Datorita opozitiei indelungate fata de poporul 

lui D-zeu, soarta Edomului nimicirea totala, si nu va scapa nici o ramasita. Cartea Obadia 

infatiseaza ziua in care Edomul este dus la judecata in curtea judecatoreasca divina si expuse 

acuzatiile, si sentinta. Acest profet al justitiei poetice descrie felul in care Judecatorul 

pamintului va indeparta mindria Edomului si va restaura casa lui Iacov. Cele doua sectiuni ale 

acestei carticele sunt : judecarea Edomului (v.1-18)si restaurarea lui Israel (v.19-21). 

            Tema profetica a zilei D-lui este evidenta in versetele 15-21 . La fel ca in profetiile lui 

Ioel, aceasta zi culminanta aduce cu sine judecata si izbavire. Ptr Edom , ea inseamna 

pronuntarea sentintei de distrugere (v.15-16), dar ptr Iuda , ea va aduce izbavire, iar apoi 

poporul va fi binecuvintatsi readus in tara lui (v.17-21). 

 

                                              IONA   

 

            Grija plina de dragoste a lui D-zeu fata de ne-evrei este un adevar care nu a fost 

revelat doar in Noul Testament. Cu mai bine sapte secole inainte de venirea lui Hristos , D-

zeu l-a trimis pe profetul evreu Iona sa vesteasca un mesaj de pocainta orasului asirian 

Ninive. Nationalismul iudaic i-a orbit pe profet si pe poporul de legamint sa nu vada planul 

de mintuire mondial pe care il avea D-zeu . Istorisirea lui Iona este una dintre cele mai clare 

demonstratii din Scriptura ale dragostei si milei lui D-zeu fata de toti oamenii.  

     AUTOR 

            Cartea Iona are un autor declarat, desi traditia i-o atribuie lui Iona, un profet din 

regatul de nord, din timpul sec. VIII i.Cr. Este rezonabil sa credem ca Iona insusi ar fi scris 

experientele unice descrise in carte . Acest om , al carui nume inseamna « porumbita » , a 

fost fiul lui Amitai (1 :1), originar din Gad-Hefer (2Imp.14 :25), aflat in Zabulon , oras aflat la 

aproximativ trei km nord de Nazaret. Iona este descris in termeni care indica faptul ca a fost 

o persoana reala , iar experientele sale, adevarate si istorice. 
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      DATA  

            Iona a fost contempora cu Ieroboam II al Isrealului si a profetit dupa Elisei si inainte de 

Amos si Osea. Israel se bucura de o perioada de renastere si prosperitate , iar fervoarea 

nationalista era la cote mari. 

             Asiria care ajunsese sa aibe o reputatie aproape legendara ptr cruzimea lui, se afla 

intr-un anumit declin in timpul acelor ani, dar reprezenta totusi o amenintare. Pocainta 

orasului Ninive a avut loc in timpul domniei lui Asurdan III (773-755 i.Cr.). Desi unii au 

sustinut ca profetia lui Iona a fost scrisa in perioada postexilica, cu cu scopul de a contrazice 

particularismul iudaic a lui Ezra si Nemai, invatatura ca planul lui D-zeu ii include si ne-evrei 

nu este o tema unica in cartea lui Iona, in Vechiul Testament  (Gen.9 :27 ;12 :3 ;Lev.19 :33), 

iar alte argumente in favoarea unei date postexilicenu sunt convingatoare. 

    TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

                Interpretarea cartii Iona este conditionata de tipul de literatura careia se crede ca 

apartine. Unii eruditi considera povestea lui Iona inghitit de un peste urias, un mit , alegorie 

sau parabola. Insa nu exista motive sa ca naratiunea sa fie considerata altfel decit istorica. 

                Din punct de vedere literar , cartea Iona manifesta o simetrie structurala 

remarcabila si se desfasoara in jurul a doua cicluri paralele, mereu in comparatie . Pe linga 

aceasta cartea abunda in ironie : neascultarea profetului este contrastata de credinta 

surprinzatoare a marinarilor (cap.1) iar grija lui Iona fata de planta este in contrast cu grija 

plina de bunavointa a lui D-zeu ptr poporul din Ninive. Tema care strabate cartea lui Iona 

este mila lui D-zeu ptr ne-evrei. 

                 Cartea Iona a servit si la provocarea mindriei nationaliste a Israelului si a esecului 

sau de a intelege natura responsabilitati sale misionare. Schimbarea de atitudine a lui Iona 

este simbolica ptr schimbarea pe care D-zeu a cerut-o intregului Israel. 

                  De asemenea cele trei zile petrecute de Iona in pintecele pestelui sunt o 

prefigurare a mortii, ingroparii si invirii lui Hristos (Mt.12 :39-41). 

    IONA SI MARINARII  

                 Capitolul 1 ofera un contrast ironic intre Iona si marinari. In ciuda lipsei unei 

experiente anterioare a marinarilor cu D-zeul adevarat, ei manifesta o mai mare sensibilitate 

fata de D-zeu si mai multa compasiune umana decit profetul Iona. 

    IONA SI PLANTA 

              Grija lui Iona ptr planta este pusa in contrast cu grija lui D-zeu ptr Ninive. D-zeu i_a 

aratat clar lui Iona ca el nici nu a creat, nici nu a sustinut viata plantei ptr care era atit de 

preocupat , in timp ce miile de niniveni erau creatia lui D-zeu  si El le sustine viata. Iar D-zeu , 
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care stie pina si momentul in care cade si o vrabie, este preocupat chiar si de animalele 

cetatii. Perspectiva lui Iona nu era asa cum ar fi trbuit, ptr ca nu avea perspectiva lui D-zeu. 

 

 

                                              MICA  

 

           Motivata de asuprirea celor saraci , cartea lui Mica mustra pe oricine foloseste statutul 

social sau puterea politica ptr cistig personal. O treime din cartea lui Mica da in vileag 

pacatele concetatenilor profetului, o alta treime infatiseaza judecata pe care D-zeu este gata 

sa o trimita, iar ultima treime sustine speranta restaurarii, adata ce disciplinarea a luat sfirsit. 

Pe intreg cuprinsul ei , sunt evidentiate pretentiile indreptatite pe care la are D-zeu de la 

poporul Sau  « sa faci dreptate sa iubesti mila  si sa umbli smerit cu D-zeul tau » (6 :8). 

   AUTOR 

            Profetu Mica, al carui nume inseamna « Cine este ca D-l » a fost unul dintre profeti 

sec.VIII i.Cr., alaturi de Osea, Amos, Isaia si Iona, si este mentionat in ( Ier.26 :18). Locul natal 

a lui Micaa fost Moroset-Gat (1 :14), un oras aflat probabil la 20 km sud de Ierusalim. 

             Asemenea lui Amos , Mica a fost un om de la tara, care avea timp de meditatie si 

clarviziune.Binecuvintat cu pasiunea lui Amos ptr dreptate si dragostea lui Osea, Mica  ardea 

de indignare din cauza ca oamenii de la oras ii oprimau pe tarani. Totusi invatatura lui nu 

este pe de-a-ntregulunica ; el repeta marile adevaruri vestite de predecesorii si 

contemporanii sai, in special de Isaia din Ierusalim. 

     DATA 

              Primul verset arata ca Mica a profetit in vremea lui Iotam, Ahaz, si Ezechia regii lui 

Iuda. Desi Mica are de-a face in special cu regatul lui Iuda, el i se adreseaza si regatului de 

nord si prevesteste caderea Samarie (1 :6). Astfel , mare parte a lucrari sale  a avut loc 

inainte de captivitatea asiriana a Israelului din 722 i.Cr. Faptul ca denunta cu putere idolatria 

si imoralitatea sugereaza, de asemenea, ca lucrarea sa a precedat cu mult reformele 

religioase ample ale lui Ezechia. Asadar, profetiile lui Mica au avut loc intre 735-710 i.Cr. 

    TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

             Cartea Mica este oarecum dificil de analizat din cauza saracei sale organizari. Cu toate 

acestea, sunt clar evidentiate citeva teme importante. Condamnarea Samariei este sigura, 

iar cea a lui Iuda nu va intirzia mult. Oamenii pun la cale ticalosii si ii asupresc pe saraci, fara 

sa-si faca vreo grija despre judecata divina. Este de asemenea, evidentiata coruptia liderilor 

religiosi si politici din Iuda (cap.3). D-zeu Isi va restaura poporul si ii va da un adevarat 
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Conducator, care il va conduce la victorie, insa speranta aceasta este asezata de cealalta 

parte a judecatii care urma sa vina din pricina ca nu si-au asumat responsabilitatile impuse 

de legamint. 

               Cartea poate fi impartita in trei sectiuni : prevestirea judecatii (cap.1-3), prevestirea 

resaturarii (cap.4-5) si rugamintea de a se pocai (cap.6-7). 

               Prevestirea lui Mica din (5 :2) referitoare ca Mesia avea sa se nasca in orasul 

Betleem, este una dintre cele mai evidente si importante profetii mesianice din intreg 

Vechiul Testament. In plus , Mica( 2 :12-13 ;4 :1-8 ;5 :4-5) ofera descrieri plastice cu privire la 

domnia mondiala a lui Hristos, caracterizata de dreptate. 

 

                                          NAUM 

  

           Spre deosebire de predecesatorul sau Iona,a carui lucrare a avut ca rezultat pocainta 

ninivenilor, profetul Naum proclama caderea marelui oras asirian Ninivea . Ninivenii au uitat 

trezirea pe care o experimentasera si s-au intors la vechile lor obiceiuri de violenta , idolatrie 

si aroganta. Ca urmare, Babilonia avea sa distruga orasul intr-un asemenea mod incit sa nu 

ramina nici urma de el, o profetie implinita pina in cele mai mici detali. 

    AUTOR 

               Numele Naum inseamna « mingaiere » , iar mesajul sau de condamnare a cetatii 

Ninive a fost fara indoiala o sursa de mingaiere ptr locuitorii din Iuda, care au suferit din 

cauza cruzimii asirienilor. 

              Potrivit versetului 1:1 , profetul a fost numit « elcositul ».Desi localizarea exacta a 

Elocosului nu se cunoaste , multi eruditi cred ca Elcos era un oras in sudul regatului Iuda 

intre Ierusalim si Gaza . Acest lucru l-a facut pe Naum un profet al regatului de sud si poate 

explica preocuparea sa ptr victoria lui Iuda ( 1 :15 ;2 :2). 

    DATA 

             Din moment ce mesajul cartii este o prevestire a nimicirii  cetatii Ninive, trebuie sa fi 

fost inainte de 612 i.Cr. cind babilonieni au distrus orasul. Este clar ca a fost scrisa dupa663 

i.Cr. anul in care capitala Egiptului Teba numita No-Amon a fost capturata de Asiria. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

         Avind un singur gind in minte, Naum vesteste condamnarea capitalei asiriene Ninive. 

Printre motivele care au atras condamnarea orasului se numarau inumanitatea armatei 
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asiriene (2 :12) si viciile cetatii (3 :4). Natura lui D-zeu , in mod deosebit minia, sfintenia si 

dreptatea Lui, face ca pierirea dusmanilor lui sa fie inevitabila (1 :2-10). 

         Cartea scurta a lui Naum poate fi impartita in trei sectiuni : hotarirea de distrugere a 

cetatii Ninive (cap.1), descrierea cetatii Ninive (cap.2) si Ninive isi merita distrugerea (cap.3)

 ; 

 

                                        HABACUC     

 

            Profetul Habacuc a slujit in timpul chinurilor de moarte ale natiunii Iuda. Desi a fost 

chemat in repetate rinduri la pocainta, natiunea a refuzat cu incapatinare sa-si schimbe caile. 

Intrebind ptr cita vreme avea sa mai continuie acea situatie intolerabila, D-zeu ii raspunde lui 

Habacuc ca babilonieni vor fi nuiau Sa de disciplinare a natiunii. Desi bulversat , Habacuc isi 

da seama ca in orice generatie cel drept va trai prin credinta ( 2 :4) , nu prin vedere , si 

incheie laudind intelepciunea lui D-zeu , cu toate ca nu intelege pe deplin caile Lui. 

    AUTOR 

            Autorul cartii este profetul Habacuc , despre care nu se stie prea multe, cu exceptia 

numelui sau, o derivare a termenului ebraic care inseamna « imbratisare » sau « cel care 

imbratiseaza ». 

     DATA 

            Desi cartea Habacuc nu contine vreo referinta la domnia vreunui rege, dovezile 

interne indica o data a scrierii intre moartea regelui Iosia (609 i.Cr.) si inceputul captivitatii 

babiloniene 605 i.Cr. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

           Cartea Habacuc poate fi foarte bine impartita in doua sectiuni : dilemele sau 

nedumeririle lui Habacuc (cap.1-2) si lauda lui Habacuc (cap.3). 

           Dindu-si seama de nelegiuirea Israelului si de nevoia de pedeapsa, Habacuc este 

bulversat de dilema morala creata de faptul ca D-zeu sfint se poate folosi de extrem de 

nelegiuiti babilonieni ptr as pedepsi poporul . Raspunsul lui D-zeu cuprinde doua parti : El isi 

reafirama natura Sa morala (2 :2-20) . De asemenea , D-zeu ii ofera lui Habacuc  o imagine a 

gloriei Sale infinite, o viziune care aminteste intr_o oarecare masura de cea din Iov :38-40. 

Aceste doua raspunsuri sunt suficiente sa-i restabileasca lui Habacuc credinta in D-zeu. 
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           Habacuc evidentiaza , de asemenea, libertatea suverana a lui D-zeu in calitatea Lui de 

D-zeu, de a-Si implini scopurile cum vrea. In ciuda aparentelor contrare , D-zeu este inca pe 

tron ca D-zeu al istoriei. 

          Cartea Habacuc infatiseaza lupta de credinta a profetului, si astfel este evidentiat 

caracterul central al credintei in viata poporului lui D-zeu. Aceasta credinta, care poate 

dainui in ciuda circumstantelor exterioare nefavorabile, gaseste o expresie frumoasa in 3:16-

19. 

 

                                            TEFANIA  

 

               Cartea Tefania repeat mereu mesajul ca ziua D-lui, ziua judecatii, va veni, iar atunci 

rautatea pacatului va fi pedepsita. Israel si vecinii lui ne-evrei aveau sa experimenteze curind 

apasarea zdrobitoare a miniei lui D-zeu. Insa dupa ce disciplinarea se va fi implinit, va veni 

binecuvintarea, in persoana lui Mesia. 

    AUTOR  

              In mod obisnuit genealogia unui profet cuprinde doar numele tatalui sau. Insa 

Tefania aduce in atentie patru generati din genealogia sa, ptr a-si demonstra descendenta 

regala ca stra-nepot al regelui Ezechia (1 :1) . Astfel, el se dovedeste a fi rudenie de departe 

cu regele Iosia si cu cei carora le adreseaza profetia. 

              Se pare ca Tefania locuia in Ierusalim, ptr ca se refera la cetate cu sintagma « locul 

acesta » (1 :4) si, de asemenea, ii descrie topografia cu o vadita familiaritate. 

     DATA 

              Tefania isi stabileste data scrieri profetiei «  pe vremea lui Iosia fiul lui Amon, 

imparatul lui Iuda »(1 :1)Iosia a domnit din 640 pina in 609 I.Cr.iar 2 :16 arata ca distrugerea 

cetatii Ninive nu avusese loc (612 i.Cr.) Astfel, cartea Tefania ar putea fi datata in 640-612 

i.Cr. 

            Deoarece reformele religioase a lui Iosia au inceput in 628 i.Cr. iar Tefania face liste 

intregi cu pacate prevalente inainte de reforma (1 :13 ;3 :1-7), scrierea cartii Tefania poate fi 

datata mai precis in perioada 635-625 i .Cr. 

     TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

            In intreg cuprinsul sau , cartea Tefania este o carte sumbra de avertisment cu privire 

la ziua D-lui care are sa vina. Pustiire, intuneric si ruina vor veni peste Iuda si pete popoare 

din pricina miniei D-lui stirnite de pacat. De trei ori Tefania trece de la general la 
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particular : (1) de la judecata universala la judecata lui Iuda(1 :2-2 :3) ; (2) de la judecarea 

popoarelor inconjuratoare la judecata Ierusalimului (2 :4-3 :7) ; si de la judecata si curatarea 

tuturor la restaurarea Israelului (3 :8-20). Cele doua mari diviziuni ale cartii sunt : judecata 

din ziua D-lui (1 :1-3 :8) si mintuirea din ziua D-lui (3 :9-20). 

         La fel ca in Amos, cu aproape 100 de ani inainte, subiectul venirii zilei D-lui este central 

in Tefania. Ziua D-lui este vazuta ca avind doua elemente fundamentale : judecata care va 

rezulta in distrugerea lui Iuda de catre armatele straine, dar si restaurare si speranta ptr 

poporul lui D-zeu. Tefania vede al doilea element al zilei D-lui ca fiind evenimentul final , care 

va incheia istoria. Astfel mesajul contineaccente specific literaturii apocaliptice, care 

portretizeaza sfirsitul vremii. 

 

 

                                          HAGAI 

 

            In cartile Vechiului Testament , Hagai este a doua carte dupa Obadia in ce priveste 

dimensiunile reduse. Insa aceasta serie de patru predici scurte, dar puternice si directe, isi 

atinge scopul propus . Munca de la Templu se incheiase, iar poporul devenise mai preocupati 

de ornamentarea propriilor case decit de construirea sanctuarului principal al D-lui. Numai 

cind poporul avea sa_L puna pe D-l pe primul loc, indeplinind cea ce le ceruse EL 

binecuvintarea Lui se va revarsa iarasi peste ei.  

    AUTOR 

           Profetul Hagai este cunoscut numai din aceasta carte si din alte doua referinte care il 

vizeaza, Ezra5 :1 ;6 :14. El este vazut lucrind alaturi de profetul mai tinar Zaharia la motivarea 

poporului ptr reconstruirea Templului. 

          Hagai a revenit din Babilonia impreuna cu Zorobabel si a locuit in Ierusalim. Unii 

interpreteaza versetul 2 :3 ca aratind ca profetul s-a nascut in Iuda inainte de 586 i.Cr. cind a 

fost distrus prima data Templul, si a fost unul dintre putinii care isi puteau aminti 

splendoarea primuli Templu . Acest lucru ar insemna ca Hagai avea 75 de ani cind a profetit 

in 520 I.Cr. Dar la fel de bine se poate interpreta ca profetul sa nascut in vremea captivitati 

babiloniene. 

     DATA 

           Toate cele patru predici a lui Hagai sunt datate cu precizie in anul 520 i.Cr. , al doilea 

an al domniei lui Darius I (521-486 i.Cr.), imparatul Persiei. Mai tirziu , mesajele lui au fost 

compilate sub forma cartii cunoscuta sub numele de Hagai. 
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      TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

          Subiectul fundamental al cartii Hagai este clar: ramasita trebuie sa-si reorganizeze 

prioritatile si sa finalizeze reconstruirea Templului, inainte sa se astepte la binecuvintari din 

partea D-lui. Cele patru mesaje ale cartii pot fi intitulate : finalizarea construirii celui de-al 

doilea Templu (1 :1-15), gloria celui de-al doilea Templu (2 :1-9), binecuvintarile din prezent 

ptr ascultare (2 :10-19), si binecuvintarile din viitor care insotesc promisiunea (2 :20-23). 

        Promisiunea lui Hagai (2 :9) indic aspre rolul crucial pe care al doilea Templu urma sa-l 

aiba in planul lui D-zeu de rascumparare. Mai tirziu Irod cel Mare a investit multi ani in 

extinderea si infrumusetarea acestui Templu , care era umplut de gloria D-zeu intrupat de 

fiecare data cind Hristos mergea la Ierusalim. 

          Mesia este de asemenea portretizat in persoana lui Zorobabel (2 :23) care devine 

pivotul genealogiei mesianice, sudind cele doua ramuri laolalta. 

       TEMPLELE DIN SCRIPURA 

           Cartea Hagai contine patru predici scurte care zoresc poporul sa-si restabileasca 

prioritatile corect si sa finalizeze reconstruire Templului sub conducerea lui Zorobabel. 

Diferite temple mentionate in Biblie si semnificatile lor sunt descrise mai jos : 

Templu lui Solomon ; construirea acestui Templu de catre Solomon a fost implinirea dorintei 

lui David de a construi «  o casa ptr D-zeu » dorinta pe care el nu o putea implini in timpul 

vietii sale (2Sam.7 :1-6). Templul a fost construit dupa moartea lui David si consacrat de fiul 

sau (1Imp.8 :1). Acest Templu a fost distrus de armatele lui Nebucadnetar odata cu 

prabusirea Ierusalimului in 586 i.CR. 

Templu lui Zorobabel ; acesta este Templul aflat in constructie in timpul lucrarii profetice a 

lui Zaharia. A fost finalizat si consacrat in 516 i.Cr.( Ezra6 :1-22). A fost construit sub 

indrumarea lui Zorobabel (Ezra3 :1-8 ; 4 :1_14) care era un descendent a lui David 

(1Cron.3 :19). Acest Templu a fost desacralizat in 169 I.Cr. de Antiohus Epifanes. 

Templul lui Irod ; restaurarea Templului lui Zorobabel a inceput in anul 19 i.Cr. sub 

administrarea lui Irod cel Mare. Templu a fost aproape finalizat i anul 70 d.Cr. dupa 

aproximativ 90 de renovare si extindere, dar a fost distrus de romani. De la vremea 

respectiva nu a mai existat un templu in Ierusalim. 

Templul din prezent ; exista unTemplu in care D-l locuieste in present. Porivit cu  (1Cor.4:19; 

2Cor.6:16-18) Templul din present al D-lui este inima credinciosului. Acolo locuieste D-l pina 

la intoarcerea lui Mesia ptr a-SI instaura Templu si imparatia Sa milenara. 

Templul din Apocalipsa 11 ; acest Templu va fi construit in vremea necazului celui mare. 

(2Tes.2 :4 ; Dan.9 :2 ; Mt.24 :15). Acest Templu va fi distrus impreuna cu imparatia lui 

Antichrist (Apoc.17-18). 
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Templu Milenar ; acesta este Templu descris in  detaliu in Ezech.40 :1 ;42 :20 este Tempul pe 

care il vede intr-o viziune profetul Zaharia mentionat in (6 :12-13). Acesta va fi construit de 

insusi Mesia, care il va conduce in calitate de adevarat Preot-Rege al imparatiei sale 

milenare(6 :13) 

Tempul vesnic al prezentei Sale ; acest Templu este prezentat in Apocalipsa 21 :22 . Ioan 

spune ca in Imparatia vesnica nu va exista un templu fizic, ptr ca « D-L D-zeul Cel Atotpternic 

, ca si Mielul sunt Templul ei ». Acest templu va fi cel mai maret din cite Temple au  existat 

vreodata si va fi punctul central al Imparatiei vesnice, dupa cum spune Apocalipsa21 :22. 

 

 

                                               ZAHARIA  

 

          Mai bine de 12 ani, proiectul de reconstruire a Tempului nu a fost dus la bun sfirsit cind 

profetul Zaharia a fost trimis de D-zeu sa incurajezeze poporul sa finalizeze aceasta slujba 

importanta. In loc sa-i indemne prin cuvinte aspre de mustrare, Zaharia le-a adus in atentie o 

motivatie serioasa : Templu trebuie construit deoarece intr-o zi slava lui Mesia il va locui. 

     AUTOR 

         Zaharia al carui nume inseamna “Iahve isi aduce aminte » , a fost unul dintre profetii de 

dupa exil, contemporan cu Hagai. Numele Zaharia era unul foarte raspindit in perioada 

Vechiului Testament , fiind purtat de nu mai putin de 29 de indivizi mentionati in Vechiul 

Testament. 

         Ca fiu a lui Berechia si nepot a lui Ido, profetul acesta era descendentul unei familii 

preotesti din semintia lui Levi. S-a nascut in Babilonia si a fost adus in Palestina de bunicul 

sau , cind a avut loc intoarcerea evreilor sub conducerea lui Zorobabel. 

       DATA 

           Zaharia a fost contemporan cu profetul Hagai , care era mai tinar decit el, cu 

guvernatorul Zorobabel si cu marele-preot Iosua. Cadrul istoric al capitolelor 1-8 este acelasi 

cu al lui Hagai (520-518 i.Cr.). Munca la Templu a fost reluata in 520 i.Cr. si proiectul a fost 

finalizat in 516 i.Cr. 

           Capitolele 9-14 nu sunt datate, , dar diferentele stilistice si referirile la Grecia (9:13) 

indica o data intre 480-470 i.Cr. Acest lucru inseamna ca Darius I (521-486 i.Cr.) iesise din 

scena, fiind sccedat de Xerxes (486-464 i.Cr.)regele care a facut-o pe Estera imparateasa 

Persiei. 



85 
 

       TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 

           Zaharia foloseste o serie de opt viziuni, patru mesaje si doua poveri ptr a exemplifica 

planurile de viitor a lui D-zeu ptr poporul Sau de legamint. Primele opt capitole au fost scrise 

ptr a incuraja ramasita poporului in timpul reconstruirii Templului ; ultimile sase capitole au 

fost scrise dupa finalzarea rconstruirii Templului ptr a anticipa venirea lui Mesia al Israelului. 

Zaharia face trcerea de la dominatia ne-evreilor la conducerea mesianica, de la persecutie la 

pace de la necuratie la sfintenie. 

         Ultimile sase capitole nu sunt legate in mod clar de vreo situatie istorica specifica din 

timpul vietii profetului, ci privesc inainte spre evenimentele dinainte si din timpul erei 

mesianice viitoare. Aici sunt prevestite ascensiunea Greciei, venirea si respingerea lui Mesia 

si victoria finala a lui Mesia. 

              Cartea Zaharia cuprinde o serie de viziuni incarcate de simboluri vii, dar misterioase, 

si aparitia unui inger care interpreteaza viziunile, dar lasa citeva dintre simboluri neelucidate. 

Aceste viziuni pun laolalta lucrarea lui Mesia din ambele Lui veniri, insa asemenea celorlalti 

profeti, Zaharia vede doar punctele de virfale planului lui D-zeu fara sa arate si vaile implicit 

existente. 

 

                                           MALEAHI 

 

              Maleahi, un profet din zilele lui Neemia, si-a indreptat mesajul de judecata spre un 

popor  cu preoti corupti, comportament rau si un fals sentiment de securitate. Folosind 

metoda intrebare-raspuns , Maleahi sondeaza adinc in problemele lor de ipocrizie, 

infidelitate, casatori mixte, divort, inchinare falsa si mindrie. 

            Timp de 400 de ani dupa vestirea condamnarii lui Maleahi , D-zeu a ramas tacut. Abia 

odata cu venirea lui Ioan Botezatorul (3 :1) D-zeu isi reia comunicarea cu poporul Sau prin 

glasul unui profet. 

    AUTOR  

         Numele Maleahi inseamna « Mesagerul Meu” . Desi unii l-au considerat mai degarba un 

titlu decit un nume , acest lucru este prea putin probabil, deoarece aceasta procedura ar fi 

unica in rindul profetilor . Necunoscut noua, in afara de faptul ca numele sau apare in 

antetul acestei carti, Maleahi  a fost ultimul profet al Vechiului Testament. 

    DATA 

       Desi o data precisa nu poate fi stabilita ptr cartea Maleahi , dovezile interne pot fi 

folosite ptr a deduce o data aproximativa. Utilizarea termenului persan ptr guvernator 
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“pecah” (1:8) arata ca scrierea a fost realizata in timpul dominatiei persan asupara Israelului. 

Templul fusese reconstruit , din moment ce jertfele erau aduse in Templu (1 :7-10) . In plus, 

profetia lui Maleahi abordeaza aceiasi problema cu care se confrunta si Neemia, preoti 

corupti (1 :6-2 :9), neglijarea zeciuielii (3 :7-14) si casatoriile interculturale cu femei pagine 

(2 :10-16). Neemia a venit in Ierusalim in 444 i.Cr. ptr a reconstrui zidurile orasului , dar s-a 

intors in Persia in 432 i.Cr. La rintoarcerea sa in Palestina, Neemia a confruntat pacatele 

descries in Maleahi. Astfel, este posibil ca Maleahi sa-si fi vestit mesajul in timp ce Neemia 

era plecat in 432-425 i.Cr. 

    TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA  

           Oamenii din  Israel erau deziluzionati si sovaitori. Ei se intrebau in ei insisi daca 

promisiunile mesianice a lui D-zeu se vor implini vreodata si daca, la urma urmei, se merita 

sa-L  slujeasca pe D-zeu. In exterior, aceste atitudini se manifestau prin ritualuri 

seci,inselaciune in zeciuieli si darnicii si indiferenta fata de legile morale si ceremoniale. 

          Maleahi confrunta aceste probleme si atitudini si cheama poporul la un angajament 

nou si la ascultare rinnoita. Cartea Maleahi poate fi impartita in trei mari parti : privilegiul 

natiuni (1 :1-5), spurcarea natiuni (1 :6-3 :15), si promisiunea ptr natiune (3 :16-4 :6). 

    VENIREA LUI HRISTOS 

         Ultimile doua capitole ale ultimei carti din Vechiul Testament contine profetii 

impresionante  despre venirea D-lui si a lui Ioan Botezatorul . Dupa 400 de ani , Israelul s-a 

ingramadit la Iordan cind s-a auzit « glasul celui ce striga in pustiu » « pregatiti calea D-lui » 

(Mt.3 :3) care a rupt lunga perioada de tacere profetica.  

 


