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FIȘA DISCIPLINEI 

Course title/ 

Titlul cursului 

Introducere în studiul Vechiului Testament 

Course code/ 

Codul cursului 

Type of course/ 

Tipul cursului 

Level of course/ 

Nivelul cursului 

Year of study/ 

An de studiu 

Semester/ 

Semestru 

Number of credits/ 

Număr de credite 

39.01.F.02.I.014 Obligatoriu Licenţă II 1 3 

Name of lecturer/ 

Numele profesorului 

Titular curs/seminar/laborator/proiect 

Pr.conf.dr. Oancea Constantin 

Department/ 

Departament (ce 

coordonează disciplina) 

Teologie 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ 

Lecture/Curs Seminar  Lab/Laborator Project/Proiect Total (NOADsem) 

28 14 - - 42 

Bugetul de timp pentru studiu individual 

Type of activities / Denumirea activităţii Hours/Nr. ore Type of activities / Denumirea 

activităţii 

Hours / Nr. ore 

1. Studierea notiţelor de curs 7 5. Pregătirea seminariilor / 

laboratoarelor 

7 

2. Studiul după suport de curs 7 6. Elaborarea referatelor, temelor 

individuale 

7 

3. Studierea bibliografiei minimale 4 7. Pregătirea pentru evaluările 

periodice 

- 

4. Documentare suplimentară 

(bibliotecă, internet) 

2 8. Participarea la consultaţii 2 

Total ore alocate studiului individual NOSIsem Ncred x 27 - NOAD 

3x27-42=39 

5. Objectives of the course/ 

Obiectivele cursului 

Introducere  în cărţile istorice ale VT. Familiarizarea cu teme importante (primirea şi 

pierderea ţării; idolatrie, pedeapsă, izbăvire etc.) 

6. Prerequisites/ 

                    Discipline  precursoare obligatorii 
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Cursul 1 C1. Cărţile istorice ale 

Vechiului Testament 

1.1. Concepţia despre 

istorie a VT. 

1.2. „Profeţii anteriori” 

1.3. Istoria 

deuteronomistă 

Seminar 1 

3Regi 17 

1.1. Structurarea textului. 

1.2. Diferenţe textuale 

 

Cursul 2 C2. Iosua 

2.1. Cucerirea ţării 

făgăduite. Împărţirea 

ţării 

2.2. Probleme istorice şi 

teologice. 

Seminar 2 

3Regi 17 (continuare) 

2.1. Elucidarea elementelor neclare 

(date geografice şi istorice) 

2.2 Exegeza 17,1-16 

1.3. Mesajul textului 

Cursul 3 C3. Judecători  

3.1. Judecători mari și 

mici. 

3.2. Harismaticii 

Vechiului Israel.  

Seminar 3 

3Regi 17 (continuare) 

3.1. Verificarea temei scrise 

3.2. Exegeza 17,17-24 

3.3 Sinteză  

Cursul 4 C4. Rut 

4.1 Contextul istoric, 

social şi de drept al 

naraţiunii 

4.2. Valoarea teologică 

și morală a cărţii Rut.   

Seminar 4 

3Regi 18 

4.1 Structurarea textului. 

4.2. Diferenţe textuale 

Cursul 5 C5. 1-2 Regi 

5.1. Samuel şi Saul. 

5.2. Saul și David. 

Seminar 5 

3Regi 18 (continuare) 

5.1. Elucidarea elementelor neclare 

(date geografice şi istorice) 

5.2 Exegeza 18,1-2 

Cursul 6 C6. 1-2 Regi 

(continuare) 

6.1 Succesiunea la 

tronul lui David. 

Seminar 6 

3Regi 18 (continuare) 

6.1 Exegeza 18,3-20 

Cursul 7 C7. 1-2 Regi 

(continuare) 

7.1 David și Mesia. 

7.2. Istoria chivotului 

7.3 2Regi 24 

Seminar 7 

3Regi 18 (continuare) 

7.1 Exegeza 18,21-40 

Cursul 8 C8. 3-4 Regi 

8.1. Solomon. 

8.2. Formarea celor 2 

regate. 

Seminar 8 

3Regi 18 (continuare) 

8.1 Exegeza 18,41-46 

8.2 Sinteza 3Regi 18 

Cursul 9 C9. 3-4 Regi (cont.) 

9.1. Istoria regatelor 

până la exil 

9.2 Profetul Ilie 

Seminar 9 

3Regi 17-18  

9.1 Exegeza patristică 

 

7. Course contents/ 

          Conţinutul cursului 

Cursul 10 C10. 3-4 Regi (cont.) 

10.1. Profetul Elisei 

10.2. Profetul Isaia 

Seminar 10 

3Regi 19 

10.1 Structurarea textului. 

10.2 . Diferenţe textuale 

10.3 Verificarea temei scrise 
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Cursul 11 C11. Ezdra, Neemia. 

11.1. Contextul 

postexilic: scurtă 

prezentare istorică 

11.2. Restaurarea 

naţională și religioasă a 

iudaismului 

Seminar 11 

3Regi 19 (continuare) 

11.1. Elucidarea elementelor neclare 

(date geografice şi istorice) 

11.2 Exegeza 19,1-8 

Cursul 12 C12. Cronici 

12.1. Particularităţi ale 

istoriei croniste. 

12.2. Deosebirile faţă 

de istoria 

deuteronomistă 

 

Seminar 12 

3Regi 19 (continuare) 

12.1. Exegeza 19,9-21 

12.2  Sinteza  

Cursul 13 C13. Estera 

13.1. Istoria cărţii și 

receptarea ei în canon 

13.2. Sărbătoarea 

Purim 

 

Seminar 13 

Discuţii asupra exegezei: imagine 

generală, feed-back, propuneri  

 

Cursul 14 C14 Sinteză Seminar 14 

Evaluarea lucrării de seminar 

Teaching methods/ 

Metode de predare: expunere, conversaţie, problematizare 

Language of instruction/ 

Limba de predare: Română 

Activităţi aplicative 1. Teme de curs  
2. Pregătire săptămânală la tematica seminariilor + 2 

conspecte + 1 lucrare seminar  20 % 
(Condiţionează participarea la examen) 
3. Lucrări practice 

Examen parţial Condiţionează/Nu condiţionează participarea la examen 

% 

Assessment methods/ 

Metode de evaluare 

(pondere) 

Examen de semestru 80 % 

Competenţe specifice disciplinei 

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea Cunoştinţe despre cărţile istorice ale VT. 

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării Explicarea şi interpretarea metodică a unui text biblic 

3. Competenţe instrumental – aplicative   

4. Competenţe atitudinale Promovarea unui sistem de valori religioase, morale şi civice. 

Competenţe generale sunt menţionate în Fişa specializării 

Recommended 

reading/ 

Referinţe bibliografice 

obligatorii (max. 10): 

• Biblia sau Sfânta Scriptură,  EIBMBOR, Bucureşti (ediţiile 1988; 2001). 

• Studiul Vechiului Testament, (EIBMBOR, 1955 sau ed. a 2-a 1985 sau ed. a 3-a, Ed. 
Renaşterea 2003). 

• Septuaginta 2, Polirom 2004 

• Pr. I.S. Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, Ed. Christiana, 2002- 
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More references/ 

Referinţe bibliografice 

suplimentare: 

• R.E. Murphy, Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură, Galaxia Gutenberg, Târgu-

Lăpuş 2005 

• E. Zenger ş.a. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer  52004 

• La Bible. Traduction œcuménique (TOB), Les Éditions du Cerf, Paris, 2004 

• C. Oancea, Naraţiunile profetice din cartea 1Regi. Presa Universitară Clujeană, 2008. 
 
 

 

Regulamentul disciplinei 

Prezenţă la cursuri – minimum 75% 

Prezenţă la seminarii – minimum 85% 

Cazurile speciale (sănătate, angajare etc.) vor fi semnalate în scris conducerii Facultăţii la fiecare început de semestru. 

Data elaborării: 01.02.2014 

Titulari disciplină: 
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STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT. SUPORT DE CURS PENTRU ANUL I 
(SEMSETRUL 2, 2012) 

 
 

CĂRŢILE ISTORICE 
 
 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU EXAMEN 

 

 
1. Acest suport de curs. nu este complet. De pildă, nu veţi găsi tratată cartea Rut. De 

aceea trebuie citite şi notiţele luate la curs. 
2. Notiţele de curs. Ele completează suportul acolo unde, din motive de timp, acesta nu 

prevede o anumită carte sau anumite cărţi istorice. Notiţele au fost făcute pe marginea 
unor capitole lecturate la curs. Ele au caracter exegetic (se interpretează un text, se 
caută sensul lui, respectiv ce anume vrea să spună el) sau informativ (se lămuresc 
anumiţi termeni din VT sau se dau informaţii despre divinităţi, obiceiuri, legi întâlnite 
în pasajele în cauză. 

3. Biblia. Cărţile despre care am discutat la curs trebuie citite din Biblie. Majoritatea 
subiectelor la examen vor fi de cuprins al cărţilor istorice.  

4. Studiul Vechiului Testament pentru institutele teologice. (ediţia 1955 sau altele 
mai noi; se găseşte la Bibliotecă; a nu se confunda cu Studiul Vechiului Testament 
pentru seminariile teologice). Lucrarea poate fi consultată pentru îmbogăţirea şi 
sistematizarea cunoştinţelor. Având în vedere că e scrisă cu peste 50 de ani în urmă, 
nu este suficient să fie parcursă doar această lucrare pentru examen. Suportul de curs 
şi notiţele de curs aduc informaţii mai noi, acolo unde manualul prezintă un stadiu 
depăşit în cercetarea actuală. 
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ABREVIERI 
 
LXX : Septuaginta 
BH : Biblia ebraică 
TM : Text masoretic 
Dtr : deuteronomist(ă) 
VT : Vechiul Testament 
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Cărțile istorice 

 
 
Denumirea și enumerarea cărților istorice. În continuarea Pentateuhului, Vechiul 
Testament cuprinde cărțile numite de creștini cărți istorice. Pentateuhul prezintă istoria 
omenirii de la facerea omului până la momentul în care israeliții ajung la granița Canaanului. 
Dar această istorie își are locul de desfășurare preponderent în afara țării sfinte (doar istoriile 
patriarhilor se defășoară parțial în țara făgăduită lor de Dumnezeu). Cărțile istorice propriu-
zise prezintă istoria poporului în interiorul granițelor Țării Sfinte, așadar relatează 
evenimentele începând cu așezarea israeliților în Canaan. 
 
Cărțile istorice ale VT sunt:  
-Iosua,  
-Judecători + Rut,  
-1-4Regi (=1-2Samuel + 1-2Regi în Biblia ebraică) 
-Ezdra 
-Neemia 
1-2 Cronici (Paralipomena) 
Estir 
 
 
 
Specificul istoriografiei vechitestamentare. Prin termenul de istoriografie se înţelege 
procesul sau rezultatul scrierii istoriei. Istoriografia biblică vechitestamentară se referă la felul 
în care se scria istorie în epoca Israelului biblic şi la operele istorice cuprinse în Vechiul 
Testament. 
Privit în ansamblul său, Vechiul Testament se prezintă în mare măsură ca o istorie a 

poporului Israel. Această istorie a lui Israel ca popor al Domnului începe cu facerea lumii şi e 
scrisă în aşteptarea judecăţii universale pe care Dumnezeu o va face poporului Său precum şi 
celorlalte popoare, la sfârşitul lumii. Istoriografia vechi-testamentară prezintă o istorie a 
mântuirii, care urmăreşte desăvârşirea creaţiei, respectiv a comuniunii omului cu Dumnezeu. 
 
Istoria pe care o prezintă aceste cărți diferă de istoria modernă. Este o istorie teologică, sau o 
teologie a istoriei lui Israel, de la intrarea în ţară până după exilul babilonian. Ea se deosebeşte 
de istoriografia modernă fiindcă afirmă că în spatele evenimentelor istorice stă Dumnezeu, 
care dirijează cursul istoriei. De aceea, doar evenimentele care sunt importante din punct de 
vedere religios sunt relatate, pe când altele, care țin de viața socială sau administrativă sunt 
vag amintite, uneori chiar ignorate.  
 
Altfel, modul de a lucra se aseamănă cu cel al istoricului modern:  
- autorii utilizează izvoare pe care, de multe ori, le menţionează; 
- fac legătura între cauză şi efecte; 
- emit judecăţi de valoare, fac aprecieri ale activităţii conducătorilor politici; 
- interpretează faptele din perspectiva cercetătorului situat la o anumită distanţă de 
evenimente 
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Cărțile istorice și geneza lor 

 
 
 
Cărţile istorice şi “profeţii anteriori”. In Biblia ebraică, cele cinci cărţi ale lui Moise numite 
Tora (Legea) sunt urmate de o grupă de cărţi ce poartă numele de profeţii anteriori. Această 
grupă cuprinde cărţile Iosua, Judecători, 1 şi 2 Samuel, 1 şi 2 Regi. După grupa profeţilor 
anteriori, în Biblia ebraică urmează profeţii posteriori, adică Is, Ier, Iez şi cei 12 profeţi mici. 

Septuaginta, traducerea greacă a VT ebraic, a ordonat cărţile altfel: după Pentateuh (adică cele 
5 cărţi ale lui Moise) urmează grupa cărţilor istorice. Acestea sunt aceleaşi cu profeţii 
anteriori, la care se mai adaugă cărțile Rut, Ezra şi Neemia, Estir, 1 şi 2 Cronici. Cărţile 
adăugate figurează în Biblia ebraică în grupa scrierilor, alături de Psalmi, Proverbe şi 
celelalte. În LXX diferă și numele unor cărți: astfel, 1 şi 2 Samuel sunt numite 1 şi 2 Regi, pe 
când cărţile 1 și 2 Regi din textul ebraic sunt 3 și 4 Regi; 1,2 Cronici se numesc 1,2 
Paralipomena. 

Biserica creştină, care a utilizat la început LXX, a preluat şi diviziunea cărţilor de aici: astfel, 
cărţile Iosua, Jud, Rut, 1-4 Regi, Paralipomena, Ezra, Neem, Est, poartă numele de cărţi 
istorice. 

Denumirea de cărţi istorice provine de la conţinutul acestora. Ele relatează istoria poporului 
Israel de la intrarea în Canaan până la exil, apoi revenirea din exil şi restaurarea naţională, în 
epoca persană. 

Denumirea cărților Ios, Jud, 1,2 S şi 1,2 R în iudaism - profeţii anteriori - pare 
necorespunzătoare, având în vedere conţinutul lor istoric. Cu toate acestea, ea nu e lipsită de 
temei. In aceste cărţi apar personaje care sunt profeţi: Samuel, Gad, Natan, Ilie şi Elisei, Isaia 
și alții. Din cele 47 de capitole ale cărţilor 1 şi 2 Regi (în Biblia românească 3,4 R) 22 sunt 
consacrate relatărilor despre viaţa şi activitatea unor profeţi, adică aproape jumătate. Profeţii 
ocupă un loc central în ele şi sunt implicaţi în momentele de răscruce ale istoriei Israelului. 

Tradiţia iudaică, consemnată în Talmud şi în scrierile lui Iosif Flaviu, socoteşte că aceste cărţi 
au fost scrise de profeţi: cartea Iosua a fost scrisă de Iosua, mai puţin moartea sa; cartea Jud a 
fost scrisă de Samuel; tot de Samuel au fost scrise şi cărţile 1,2 Sam (1,2 Reg), iar după 
moartea sa ele au fost continuate de profeţii Natan şi Gad. Profetul Ieremia ar fi scris cărțile 
1,2 Regi, potrivit tradiției iudaice. 

Astăzi tradiţia iudaică cu privire la autorii acestor cărţi nu mai este susţinută, pe baza 
argumentelor de ordin intern, literar şi lingvistic. Insă nu trebuie să tragem concluzia că în 
perioada regalităţii din Israel şi Iuda profeţii nu au contribuit la adunarea şi transmiterea 
tradiţiilor israelite. Avem mărturia cărţilor Cronici, care afirmă că au la bază izvoare şi scrieri 
ale profeţilor Samuel, Gad Natan şi alţii. Chiar dacă aceste scrieri nu s-au mai păstrat, şi ele 
nu sunt identice cu cărţile biblice pe care le avem astăzi, profeţii au fost păstrători ai tradițiilor 
sacre în Israelul antic, iar scrieri ale lor au folosit ca izvoare pentru cărţile istorice ale Bibliei. 

 
 
Geneza cărţilor Ios-4Reg. Istoria deuteronomistă. Am văzut că tradiţia iudaică punea în 
seama lui Iosua şi a profeţilor Samuel, Natan şi Gad scrierea cărţilor Ios-4R. Cercetarea 
biblică a abandonat această tradiţie, fără a o discredita în totalitate, cum am arătat mai sus. 
Teoria clasică cu privire la apariţia acestor cărţi este că ele au fost redactate de autori 
necunoscuţi, dar contemporani sau care au trăit la puţin timp de evenimentele menţionate în 
ele.  
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Teoria modernă cu privire la apariţia cărţilor Ios-4R datează din anii `1940, dar au existat 
completări ulterioare. Ea afirmă că toate aceste cărţi au fost cuprinse la început într-o singură 
operă, care s-a dorit a fi o istorie a Israelului de la intrarea în ţară până la pierderea ţării şi 
ducerea în exil. Această lucrare a fost profund inspirată de principiile şi legile expuse în cartea 
Deuteronom. De aceea cercetătorii i-au dat numele de istoria deuteronomistă (abrevieri: 
DtrG; DtrH). Cuprinsul ei era alcătuit din cărţile actuale Deuteronom, Iosua Judecători, 1-4 

Regi.  

Istoria dtr nu era scrisă de un autor, ci era opera unui redactor care a folosit alte scrieri. Alţi 
redactori au continuat munca începută de primul. Cercetătorii îi numesc deuteronomişti.  

Desigur, opera nu a fost produsul imaginaţiei. La redactarea ei, deuteronomiştii s-au folosit de 
izvoare mai vechi, scrise sau orale, unele dintre ele contemporane cu evenimentele pe care le 
relatează. Redactorii au intervenit pe alocuri cu comentarii teologice proprii. Istoria 
deuteronomistă avea, aşadar, un caracter compozit (asemănător unei lucrări de licenţă de 
astăzi). 

Apariţia preocupării pentru o istoriografie a Israelului a apărut cu puţin timp înainte de 
exilului babilonian, însă redactarea istoriei deuteronomistice a avut loc în timpul exilului.  

Opera rezultată nu era o istorie în înţelesul modern al cuvântului, ci mai degrabă o viziune 
teologică asupra istoriei. Este o istorie tologică, sau o teologie a istoriei lui Israel de la intrarea 
în ţară până în exil. În ea se dădea răspuns unor întrebări care au frământat iudaismul în exil: 
De ce s-a întâmplat aşa? De ce am fost cuceriţi, ne-am pierdut ţara şi am fost duşi în exil? De 
ce a îngăduit Dumnezeu această catastrofă naţională? Răspunsul se deduce din această istorie: 
Domnul a dat ţara israeliţilor (Iosua), dar tot El le-a luat ţara înapoi când poporul L-a uitat şi 
s-a închinat altor dumnezei (4Regi).  

Separarea istoriei dtr în mai multe cărţi a fost rezultatul procesului de formare a canonului 
VT, început în sec. 5-4 î.H. Odată cu proclamarea canonică a Torei, Deuteronomul a devenit 
parte a Torei. Restul istoriei deuteronomiste a fost separat în cărţile actuale tot în cursul 
procesului de formare şi definitivare a canonului, încheiat în sec. 1 d.H. 

Deşi există şi critici la adresa teoriei despre istoria dtr, ea se bucură de cea mai largă acceptare 
între cercetători, la ora actuală. 

Despre geneza cărților Rut, 1,2 Cronici, Ezdra și Neemia se va vorbi în prelegerile dedicate 
acestor cărți. 
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Cartea Iosua 

 
Numele cărții. Cartea este numită după numele persoanei care joacă rolul principal în istoria 
cuprinsă în ea, anume Iosua. In limba ebraică, Iosua ([;vuAhy> Iehoşua) înseamnă Domnul 
mîntuieşte. In Septuaginta cartea poartă numele Iisus Navi. Iosua este urmaşul desemnat de 
Moise spre a-i conduce pe israeliți în Țara Sfântă după moartea lui. Sub Iosua, evreii au 
cucerit ţara şi ea a fost împărţită între cele 12 seminţii. 
 
Cuprinsul cărţii. Cele 24 de capitole ale cărţii poate fi împărțit în trei părți: I. Cap. 1-12; II. 
Cap 13-22; III. Cap 23-24. 

I. După un capitol introductiv care face legătura cu sfârşitul cărţii Deuteronom, Iosua trimite 
iscoade peste Iordan, în oraşul Ierihon, unde sunt ascunşi şi salvaţi de locuitori de către o 
femeie desfrânată, pe nume Rahab. Iscoadele se întorc cu informaţii despre Ierihon, prima 
cetate de cucerit. Israeliţii trec în chip miraculos Iordanul, la fel cum trecuseră odinioară 
evreii prin marea roşie. Iosua porunceşte ca toţi israeliţii care s-au născut după ieşirea din 
Egipt, să fie circumcişi. Apoi se sărbătoresc pentru prima oară paştile în ţara făgăduită. Mai 
întâi este cucerit în mod miraculos Ierihonul, în cadrul unui ceremonial cu rezonanţe liturgice. 
Populaţia oraşului este măcelărită, potrivit indicaţiilor lui Iosua. Doar Rahab împreună cu casa 
ei este cruţată (ea este una din străbunicile Mântuitorului – Mt 1,5). Cucerirea oraşului Ai 
eşuează, fiindcă Acan, contrar dispoziţiei divine, păstrează o parte din obiectele din Ierihon. 
De abia după pedepsirea lui Acan, cetatea Ai poate fi cucerită. Locuitorii Ghibeei scapă 
datorită vicleşugului lor, dar sunt făcuţi sclavi la cortul sf. O coaliţie de regi este învinsă, 
evreii fiind ajutaţi de Dumnezeu prin oprirea soarelui pe cer, ca să li se prelungească timpul 
de luptă. 

II. Capitolele 13-22 relatează împărţirea ţării cucerite între cele douăsprezece seminţii, mai 
puţin cea a lui Levi. In finalul cărţii, seminţiile de la est de Iordan, care ajutaseră la cucerirea 
părţii din vestul Iordanului, sunt trimise înapoi să-şi ia în primire teritoriile.  

III. Capitolele 23-24 cuprind testamentul lui Iosua, o recapitulare a celor întâmplate, cu 
îndemnul de a iubi pe Domnul şi de a împlini legea lui Moise. Capitolul 24 este ecoul 
capitolului 27 din Deuteronom (reîncheierea legământului în Sichem). Cartea se încheie cu 
moartea lui Iosua. 

 
 
Timpul compunerii cărţii şi intenţia cărţii. Cu privire la timpul compunerii cărţii, sunt de 
menţionat două opinii. Autorii clasici, socotesc că această carte a fost scrisă cândva între 
epoca lui Iosua şi perioada regalităţii, dar nu mai târziu de domnia lui David, căci în 6,25 se 
spune că Rahab este încă în viaţă. 
Alţi autori observă că există menţiuni care nu puteau să provină decât din perioada celor două 
regate, deci după moartea lui Solomon. In 11,21 se vorbeşte de munţii lui Iuda şi munţii lui 
Israel, adică se foloseşte denumirea celor două regate. In 6,24 se menţionează casa Domnului, 
adică a templul din Ierusalim. 
De aceea majoritatea autorilor moderni socotesc că această carte a fost redactată în exil, ea 
făcând parte din aşa numita ist dtr. Redactorul a avut la dispoziţie surse mai vechi, unele 
dintre ele chiar din epoca judecătorilor, altele din epoca regalităţii. Aşa se explică datele 
cronologice contradictorii din carte (vezi mai sus).  
Intenţia redactorului istoriei dtr a fost de a arăta că ţara făgăduită de Dumnezeu patriarhilor în 
Pentateuh este dată acum israeliţilor. Cartea Iosua trebuie citită ca un epilog al Pentateuhului, 
în care se împlineşte făgăduinţa primirii ţării. Pe de altă parte, cartea trebuie citită ca un 
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prolog la cărţile regilor, unde se relatează pierderea ţării. Ţara pe care Dumnezeu a dat-o, 
Israel a pierdut-o, fiindcă nu a împlinit legea Domnului. 
 
Istorie și teologie în cartea Iosua. Unele date ale cărții confirmă datele furnizate de istorie și 
arheologie, altele nu. Orașele Hațor, Betel, Lachiș și Debir au fost distruse în perioada 
apariției israeliților în Canaan (a doua jumătate a sec. 13 î.H.). Cetățile Ierihon și Ai erau 
părăsite în acea perioadă. Cucerirea integrală a țării, expusă în cartea Iosua, e corectată de 
datele din cartea Judecători (1,19.21.27-36), care afirmă ceea ce și arheologii au constatat: 
triburile israelite au ocupat și colonizat la început doar zonele muntoase din centrul țării și 
doar mai târziu au ocupat zonele de șes, în care erau cetățile canaanite. De abia în vremea lui 
David aceste cetăți au fost sub ocupație integral israelită. 

Mai degrabă decât o relatare istorică, cartea Iosua este o operă teologică. Sub forma exterioară 
a relatării istoriei se descoperă o mărturisire de credință: Țara nu a fost atât cucerită cât a fost 
primită de Israel în dar de la Dumnezeu. A fost dată lui Israel fiindcă Domnul o făgăduise 
părinților săi (1,2.11.15; 2,9; 18,3; 24,13). Acest lucru reiese clar din relatarea cuceririi cetății 
Ierihon (6): poporul nu pune mâna pe armă ci oficiază un ritual liturgic, iar Domnul le dă 
cetatea. În lupta împotriva unei alianţe amorite nu mor atâţi duşmani ucişi de sabie câţi pier 
sub ploaia de pietre aruncate din cer, iar Domnul opreşte soarele pe cer pentru ca israeliţii să 
finalizeze victoria (10,8 ș.u.).  

Intenția cărții e de a arătă cum ţara făgăduită de Dumnezeu patriarhilor a fost dată israeliţilor. 
Cartea Iosua trebuie citită ca un epilog al Pentateuhului, în care se împlineşte făgăduinţa 
primirii ţării. Pe de altă parte, cartea trebuie citită ca un prolog la cărţile Regilor, care se 
încheie cu pierderea ţării și exilul babilonian: țara primită în dar de la Domnul a fost pierdută 
de Israel datorită neascultării legii. 

 

Problema violenţei din cartea Iosua. Sunt scene din cartea Iosua care şochează pe cititorul 
modern. Evreii distrug din temelii unele cetăţi cucerite şi omoară tot ce este viu în ele, de la 
om până la animale. Sunt măcelăriţi la grămadă, bărbaţi şi femei, tineri, bătrâni şi copii. Iar 
ceea ce înfioară este că măcelurile se petrec la porunca lui Dumnezeu! 

Asemenea pasaje l-au făcut pe Marcion să afirme că Dumnezeul Vechiului Testament este un 
Dumnezeu al urii, Care nu are nimic comun cu Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeul 
iubirii. Asemenea pasaje i-au făcut în secolul 20 pe naziști să afirme că Biblia evreilor 
propagă ura şi exterminarea celor de alte neamuri, şi că exterminarea evreilor ar fi o reacţie de 
auto-apărare. 

Vocile critice la adresa Bisericii şi a creştinismului din ultimii 50 de ani invocă nu în ultimul 
rând „caracterul profund violent, inuman al Bibliei”1 plecând de la Vechiul Testament, care ar 
oferi „chipul unui Dumnezeu intolerant”, care ordonă măcelărirea de sugari copii, femei, şi 
bărbaţi.2 

În justificarea violenței din cartea Iosua s-a invocat că3: 

-orașele cucerite erau populate de soldați, fiind garnizoane militare. Nu existau civili 

-canaaniții au fost perdepsiți pentru imoralitatea și idolatria lor. 

-au refuzat convertirea la credința în Domnul 

                                                
1 F. Buggle, Denn sie wissen nicht, was sie glauben. Oder warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein 

kann. Eine Streitschrift, Hamburg 1992. 
2 G. Lüdemann, Das Unheilige in der Heiligen Schrift. Die andere Seite der Bibel, Stuttgart 1996. 
3 P. Copan, Is God a Moral Monster? Making Sense of The Old Testament, Michigan 2011. 
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Asemenea argumente  - care sunt discutabile dpdv istoric - pot fi admise de un credincios, dar 
e puțin probabil ca ele să ofere un răspuns mulțumitor pentru un om fără un angajament 
religios, dar care are un set de valori umane.  

Din punct de vedere creştin, tot ce se poate spune e că, în ultimă instanţă, nu putem înţelege 
deplin aceste pasaje din Scriptură. Ele ţin de taina lucrării lui Dumnezeu în lume, de misterul 
iconomiei Sale. Câteva consideraţii se pot face totuşi cu privire la scenele violente descrise în 
cartea Iosua. Ele nu pot să justifice fapte contrare moralei creştine, ci vor doar să găsească 
circumstanţe atenuante ale lor, din perspectivă logică, istorică, culturală şi istorico-critică: 

- Violențele descrise aparţin unei epoci în care violenţa era la ordinea zilei. Israeliţii nu au fost 
nicidecum „cei răi”, iar celelalte popoare „cei buni”. Canaaniţi s-ar fi comportat la fel în 
aceeaşi situaţie. Egiptenii, babilonienii şi mai ales asirienii îi supuneau pe cei învinşi 
întregului arsenal al cruzimii pe care un om şi-l poate închipui. Scene care astăzi ni s-au 
păstrat în basoreliefuri din ruinele palatelor ne arată învingători care zdrobesc capetele celor 
învinşi sub picioare, le străpung ochii, le arată demonstrativ capetele tăiate, etc. Există o 
diferenţă culturală între lumea de azi şi cea de atunci, între ceea ce omul înţelegea atunci prin 
voia divină şi ceea ce înţelege astăzi. 

- Diferenţă între culturi există şi astăzi. Terorismul e considerat de cei care îl promovează o 
misiune divină. Teroriştii sinucigaşi se autonumesc martiri și cred că ajung în rai după moarte.  

- Cartea Iosua a apărut în formă finală în exil, adică într-un moment de maximă slăbiciune 
politică şi naţională a evreilor. Descrierea cuceririi Canaanului se face sub impresia istoriei 
recente, având în memorie violenţele (asirienilor şi) babilonienilor. Evenimente petrecute cu 
600 de ani înainte sunt descrise cu imaginile obsedante ale istoriei recente.  

Scenele de violență și cruzime față de popoarele cucerite slujesc scopului teologic al 
redactorilor deuteronomiști. Ele sunt o mărturisire de credință despre a faptului că Dumnezeu 
le-a dăruit în totalitate țara (teritoriu+popoare dușmane). 

- Omonimia dintre Iosua și Iisus în limba greacă a oferit prilejul autorilor neo-testamentari și 
patristici de a afirma o legătură între personajul vechi-testamentar și Mântuitorul. Pentru 
părinții și scriitorii Bisericii, Iosua este un tip al lui Hristos iar cartea o alegorie a drumului 
spre mântuire. Aproape deloc preocupați de interpretarea istorică a cărții, ei ne propun o 
lectură duhovnicească: țara în care ne conduce Iisus este împărăția cerurilor, trecerea 
Iordanului pentru a intra în țară reprezintă Botezul, dușmanii care trebuie uciși sunt ispitele 
exterioare și interioare ale creștinului. 
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Cartea Judecători 
 
 

Numele cărții. Numele cărţii provine de la acei bărbaţi care, după moartea lui Iosua şi până la 
instaurarea regalităţii au condus seminţiile lui Israel în perioade de restrişte. Aceştia sunt 
numiţi judecători, iar perioada lor, perioada judecătorilor.4 Ei sunt în număr de 12, şi perioada 
în care ei activează este cu aproximaţie între anii 1200 şi 1050 î.H. Activitatea lor nu a fost 
continuă ci întreruptă de perioade de pace şi linişte.  

 

Cuprinsul cărții Judecători. Cartea Judecători prefațează faptele acestora cu o relatare a 
cuceririi (parțiale) a Canaanului de către israeliți (1). Aceasta e urmată de o sinteză teologică a 
epocii (2,1-3,6). Deși Dumnezeu promisese israeliților toată ţara, au rămas zone necucerite, 
locuite de alte popoare. Această schimbare a survenit deoarece după moartea lui Iosua 
israeliţii L-au părăsit pe Domnul şi au slujit altor dumnezei. Neamurile rămase în ţară și cele 
din afara țării au pornit războaie împotriva israeliților (2,1-3,6). Fiind asupriți, israeliţii au 
strigat către Domnul, iar El le-a ridicat de fiecare dată judecători din popor spre a-i izbăvi de 
primejdia străină.  

Primul judecător este Otniel, care îi izbăvește pe israeliți de asuprirea regelui Mesopotamiei 
(3,7-11). Seminția lui Veniamin este supusă de o coaliţie a moabiţilor şi amaleciţilor. După 
optspezece ani, Domnul îl ridică judecător pe Aod (Ehud). Prin iscusința sa, el îl ucide pe 
regele moabiţilor, Eglon – un om exagerat de corpolent, lacom și pervers – chiar în reședința 
acestuia (3,12-30). Despre Şamgar ni se spune, într-un singur verset, că a ucis șase sute de 
filisteni cu un băț (3,31). Sprijinit de judecătoarea și proorocița Debora, Barac învinge trupele 
canaanite ale regelui Iabin, conduse de generalul Sisera, la râul Chişon (4). Victoria e evocată 
și în cântarea Deborei (5).  

Ghedeon a fost supranumit Ierubaal (ebr. „s-a sfădit cu Baal”), pentru că distrusese altarul lui 
Baal din localitatea sa. Ghedeon și cei 300 de luptători ai săi nimicesc hoardele madianite şi 
amalecite care cotropeau țara de șapte ani. Făcliile aprinse noaptea, trâmbiţe şi oale sparte din 
porunca lui Ghedeon creează haos și confuzie în tabăra dușmanilor și aceștia se măcelăresc 
între ei. După victorie, poporul îi propune lui Ghedeon să devină rege, dar el refuză, afirmând 
că rege în Israel este Domnul (6-8). Relatarea despre Abimelec are puţină legătură cu faptele 
judecătorilor anteriori. Ea descrie o încercare eşuată de instaurare a regalităţii în Israel (9).  

După notițele succinte despre Tola şi Iair, urmează din nou o relatare mai lungă, despre 
judecătorul Ieftae Gaaladitul (10-12). Fiu al unei prostituate, el e respins de frații săi vitregi și 
de comunitate datorită originii sale și se asociază cu oameni fără căpătâi, formând o bandă de 
tâlhari. Bâtrânii Galaadului apelează la Ieftae când amoniţii năvălesc în ţară, promiţîndu-i că îl 
vor accepta drept conducător dacă va învinge. Dar prețul victoriei a fost prea mare, fiindcă 
Ieftae făgăduiese că, în caz de biruință, va aduce jertfă Domnului pe prima persoană care-i va 
ieşi în întâmpinare din casa sa. Aceasta a fost chiar fiica lui și singurul lui copil. În timpul său 
au existat conflicte și între semințiile israelite (Efraim și Galaad).  

După o scurtă trecere în revistă a judecătorilor Ibţan, Elon şi Abdon, urmează istoria lui 
Samson (13-16), proverbial pentru forţa sa fizică, datorată podoabei capilare, care atingea 
limite supraumane în momentele când era stăpânit de Duhul Domnului. Samson ucide un leu 
cu mâinile goale. Dar Samson este stăpânit și de o slăbiciune pentru femeile filistene, care îi 
umbrește harisma și îi atrage sfârşitul. Dezamăgit de eșecul căsătoriei cu o femeie filisteană, 
Samson se răzbună omorând filisteni și arzându-le câmpurile de cereale. Încercările repetate 

                                                
4 Vezi harta așezării semințiilor israelite în cursul din sem. 1, p. 19. 
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ale filistenilor de a-l captura nu au izbândă până când secretul forței sale nu este trădat de o 
altă femeie de care se îndrăgostise (Dalila). După ce i se taie părul în timpul somnului, 
Samson e capturat de filisteni. Aceștia îi scot ochii și îl întemnițează. În închisoare, forța îi 
revine odată cu creșterea părului. În timpul unei petreceri la care filistenii se distrau pe seama 
lui, Samson rupe coloanele de susținere ale clădirii și moare alături de cei care se aflau 
înăuntru.  

Adaosurile istorice din capitolele 17-21 nu prezintă istoria vreunui judecător, ci dezvăluie 
moralitatea precară și violența din epoca prestatală (idolatria seminţiei lui Dan şi nelegiuirea 
locuitorilor din Ghibeea).  

„Judecătorii mari” și „judecătorii mici”. În cartea Judecători sunt prezentate două categorii 
de judecători. Cei mai mulți sunt lideri harismatici, animați de Duhul Domnului, care conduc 
semințiile israelite în luptele cu popoare dușmane. În cele mai multe cazuri, activitatea lor s-a 
desfăşurat local, în cadrul unei seminţii (Ehud – în teritoriul lui Veniamin; Debora – în 
teritoriile lui Zabulon și Neftali, Ieftae – în Galaad), dar ulterior au fost receptați și de 
celelalte seminții ca eroi ai întregului Israel. Ei sunt numiți uneori „izbăvitori” (3,9.15) pentru 
că izbăvesc (2,16; 3,31; 6,14; 13,5) semințiile de asuprirea sau amenințarea cotropitorilor. 
Noțiunile de „judecător” sau „a judeca” în cazul lor trebuie înţelese în sensul mai larg de „a 
conduce”, aşa cum e folosit termenul pentru conducătorii tribali în textele de la Mari (mileniul 
2 î.Hr.). În teologia biblică ei sunt numiți „judecători mari”, pentru a fi deosebiți de 
„judecătorii mici” – cea de a doua categorie – despre care ni se vorbește doar într-o listă 
formată din câteva versete: 10,1-5; 12,(7).8-15. Dacă judecătorii mari sunt eroi harismatici, 
judecătorii mici nu au activități militare. În cazul lor, „a judeca” trebuie înțeles în sensul legal 
și consta foarte probabil în soluționarea situațiilor de conflict apărute între familii din una sau 
mai multe seminții, pe baza autorității de care se bucurau în rândul poporului. Eli și Samuel 
(1R 1-8) au și ei atribuții de acest fel. Judecătorii mici sunt: Tola, Iair, Ibțan, Elon, Abdon. 
Ieftae apare în lista judecătorilor mici, dar e încadrat între judecătorii mari datorită relatării 
extinse despre activitatea sa (11,1-12,6). Judecătorii mari sunt Otniel, Ehud (Aod), Șamgar, 
Debora, Ghedeon, Ieftae, Samson. 

Lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra judecătorilor. Pare să existe o distanţă enormă 
între lucrarea Duhului în judecătorii harismatici din vechiul Israel şi modul în care e descrisă 
lucrarea Duhului Sfânt în spiritualitatea creştină. Dar darurile lui Dumnezeu se dăruiesc după 
necesitățile oamenilor și ale timpului. Atunci, în vremea judecătorilor, harisma consta în 
putere supraumană și abilitatea de a anima oamenii la luptă, pentru a supraviețui. Harisma era 
primită de judecători doar când apărea o strâmtorare de nedepăşit prin forțe omeneşti. 
Relatările biblice despre judecători sunt descrieri ale lucrării izbăvitoare a lui Dumnezeu în 
oameni, adaptate necesităților acelei epoci. Lecția lor ultimă este că Dumnezeu izbăvește când 
există pocăință sinceră din partea omului.  

Autorii biblici au relatat nu numai succesele acestor harismatici, ci și slăbiciunile și eșecurile 
lor, vizibile mai ales la Ieftae și Samson. Experienţa Duhului – atunci, dar şi acum – nu 
reprezintă doar o istorie a izbândelor, ci în ea e cuprinsă şi experienţa eşecului personal, în 
favoarea triumfului iconomiei lui Dumnezeu. 

 

 
 
 



 

Cartea Rut 

Această scurtă carte prezintă istoria a două femei – Noemina (Noomi), din seminția lui Iuda și 
nora ei, Rut, de neam moabitean –, care trec nedespărţite prin greutăţile vieții şi se 
împărtăşesc de binecuvântarea divină, după multe încercări. În Biblia ebraică, cartea face 
parte din grupa scrierilor (Ketuvim), în vreme ce Septuaginta o aşează între cărțile istorice, 
după Judecători şi înainte de Regi.  
 
Numele cărții. Ca şi în cazul cărţilor Estir şi Iudita, numele eroinei principale a stat la baza 
denumirii cărţii în iudaism şi creştinism (TM: רּות; LXX: Ρουθ). Despre semnificaţia numelor 
din carte se va reveni mai jos. 
 
 
Structura cărţii. Cele 4 capitole structurează bine conţinutul cărţii.  
 

cap. 1 Foametea, plecarea în Moab şi întoarcerea în Betleem  
cap. 2 Rut culege pe ţarina lui Booz  
cap. 3 Rut petrece noaptea pe aria lui Booz  
cap. 4 Răscumpărarea şi căsătoria lui Booz cu Rut. Urmaşii lor  

 
 
Cuprins. În vremea judecătorilor se abate o foamete peste ţară. Elimelec şi soţia sa, Noemina 
împreună cu cei doi fii ai lor părăsesc de aceea Betleemul şi se stabilesc în ţara vecină, Moab. 
După moartea lui Elimelec, cei doi fii (Mahlon şi Chilion) se căsătoresc cu două moabitence, 
pe nume Orfa şi Rut. Zece ani mai târziu mor Mahlon şi Chilion şi cele trei femei rămân 
văduve. Aflând că Dumnezeu a cercetat ţara sa de baştină şi că a încetat foametea, Noemina 
decide să se întoarcă la Betleem. Îşi sfătuieşte nurorile să rămână în Moab şi să se 
recăsătorească. Ataşate de soacra lor, cele două se întristează şi nu vor să o părăsească. La 
insistenţele Noeminei, Orfa îşi îmbrăţişează soacra şi se întoarce la poporul său. Rut nu se 
învoieşte să o părăsească, spunându-i: „unde te vei duce tu, acolo voi merge şi eu şi unde vei 
trăi tu, voi trăi şi eu; poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. 
Unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Orice-mi va face Domnul, numai 
moartea mă va despărţi de tine!”. Rămase văduve, fără copii şi sărace, Noemina şi Rut se 
întorc în Betleem la începutul secerişului orzului. 
Fiind străină, văduvă şi săracă totodată, Rut se nimereşte să culeagă spice în urma 
secerătorilor de pe ţarina unui bărbat din Betleem, pe nume Booz – o rudă îndepărtată a lui 
Elimelec. Booz o observă pe tânără şi se interesează cine este. Aflând că e nora Noeminei, 
Booz o îndeamnă să culeagă în continuare de pe ţarina lui, lăudând-o pentru fidelitatea arătată 
faţă de Noemina. Booz are grijă ca Rut să primească hrană şi apă ca şi ceilalţi secerători, ba 
chiar porunceşte slugilor să lase spice mai multe pentru a fi culese de Rut. Întorcându-se seara 
în oraş, Rut îi povesteşte Noeminei că a cules pe ţarina lui Booz. Noemina primeşte vestea ca 
pe o binecuvântare a Domnului şi îi spune că Booz le e rudă şi, prin urmare, răscumpărător. O 
îndeamnă pe nora sa să rămână pe aceeaş ţarină până la sfârşitul secerişului, după cum o 
rugase Booz. 
Sfârşindu-se recolta, Noemina o sfătuieşte pe Rut să îşi afle un adăpost permanent la Booz. O 
învaţă să meargă la arie, unde Booz treieră orzul, şi să se culce la picioarele acestuia, pe câmp. 
La miezul nopţii, Booz se trezeşte şi o află pe Rut, care îi cere să rămână la el. Impresionat de 



gestul tinerei, care l-a ales pe el, bărbat trecut de prima tinereţe, Booz îi făgăduieşte că în ziua 
următoare va face demersurile legale de răscumpărare. Înainte de ivirea zorilor, Booz îi 
dăruieşte şase măsuri de orz. Rut pleacă la Noemina, iar Booz se îndreaptă spre cetate. 
Ajuns în poarta cetăţii, Booz îl întâlneşte pe bărbatul care era rudă mai apropiată cu Elimelec 
şi care avea, prin urmare, primul drept de răscumpărare a averii. Adună alţi zece bărbaţi ca 
martori, apoi îi propune rudei să răscumpere averea lui Elimelec. Acela se învoieşte, dar Booz 
îl informează că, în acest caz, se cuvine să o ia şi pe Rut în căsătorie, pentru a asigura 
moştenitori decedatului, potrivit legii leviratului. Acela nu e de acord să o ia pe Rut de soţie şi 
refuză dreptul de răscumpărător. Booz anunţă oficial că răscumpără averea Noeminei şi o ia 
de soţie pe Rut, spre a-i asigura urmaşi lui Mahlon. În urma căsătoriei dintre Booz şi Rut se 
naşte un fiu, care e socotit moştenitorul Noeminei. I s-a dat numele Obed. Acesta a fost tatăl 
lui Iesei şi bunicul lui David. Istorisirea se încheie cu o genealogie, în care apar atât strămoşii 
lui Obed (începând cu Fares/Pereţ), cât şi urmaşii (Iesei şi David). 
 
 
Numele personajelor au o semnificaţie care, în cele mai multe cazuri, se potriveşte cu 
caracterul, misiunea sau soarta acestora: 
 
Elimelec „Dumezeu e rege” („Dumnezeul meu e rege”) 
Noemina (Noomi) „iubire”, „iubitoare”. Ea socoteşte că numele 

Mara („amărăciune”) îi este mai potrivit 
(1,20) 

Mahlon „cel bolnăvicos” 
Chilion „cel slab”, „cel fragil” 
Orfa (Orpa) „cea care întoarce spatele” 
Rut „prietenă”, „apropiată” 
Booz (Boaz) „în el e putere” 
Ruda din 4,1 se numeşte Peloni-Almoni lit. „aşa şi aşa”, adică „fără nume” sau „fără 

importanţă” 
Obed „slujitor”, „slugă” 
Betleem (Bet-Lehem) „casa pâinii” 
 
Cartea Rut poate fi socotită o scurtă capodoperă a artei narative biblice. 
 
 
Timpul scrierii şi scopul cărţii. Deşi Rut se prezintă ca o compoziţie unitară bine-gândită, nu 
este uşor de stabilit timpul scrierii cărţii şi scopul acesteia. Indicii cronologice se găsesc la 
începutul (v.1: „În timpul judecătorilor...) şi sfârşitul cărţii (David este strănepotul lui Rut). 
Faptul că istoria e plasată în vremea judecătorilor nu înseamnă neapărat că a fost scrisă atunci. 
De altfel, notiţa cronologică introductivă („S-a întâmplat în vremea când conduceau 
judecătorii”) putea fi introdusă mai târziu în deschiderea naraţiunii. Genealogia davidică din 
final e considerată de mulţi cercetători drept adaos ulterior, dar există şi autori care afirmă 
existenţa ei iniţială în compoziţie. 
  
Între cercetători, părerile sunt împărţite, în general, în două categorii mari: 
 

a) Unii autori consideră o datare în epoca regalităţii ca fiind plauzibilă.  
b) Alţi cercetători ai cărţii consideră că scrierea a apărut în perioada postexilică. 

 



a) Dacă David este „ţinta” naraţiunii şi scrierea e datată în timpul regalităţii, atunci ea a apărut 
ca un document apologetic regal, din intenţia de legitimare şi susţinere a dinastiei davidice.  
 
b) Dar naraţiunea iniţială a putut fi „davidizată” şi în epoca postexilică – o perioadă în care 
speranţele mesianice legate de apariţia unui nou David sunt atestate şi în alte scrieri ale 
Vechiului Testament.  
De asemenea, în perioada postexilică s-a pus mai acut problema căsătoriilor mixte şi a poziţiei 
faţă de alte neamuri. Autorul cărţii a dorit să critice atitudinea rigoristă faţă de străini şi 
interzicerea căsătoriilor mixte, care devenise ideologie majoritară în comunitatea iudaică din 
Ţara Sfântă, (cf. Ezdra 13; Neemia 10). Măsurile radicale erau argumentate prin existenţa 
unor texte ostile faţă de Moab în legislaţia mozaică (cf. Deut 23,4-7 şi Neem 13,1-3). Autorul 
cărţii Rut contrapune rigorismului majoritar un episod din istoria îndepărtată a Israelului. 
Concluzia unei astfel de polemici e clară: fără căsătoria dintre Booz şi moabiteanca Rut – 
legitimă, dacă se au în vedere prescripţiile din Lev 25 şi Deut 25 despre răscumpărare şi 
levirat – n-ar fi existat David cel istoric şi n-ar avea sens aşteptarea unui nou David – Mesia, 
în epoca postexilică.  
 
 
 
Rut în canonul iudaic şi în cel creştin. Aşa cum am menţionat deja, poziţia cărţii diferă în 
Biblia ebraică faţă de Septuaginta: 
1) În canonul iudaic, cartea face parte din a treia grupă canonică, cea a scrierilor (Ketuvim), 
mai precis din subgrupa denumită „suluri” (Meghillot), unde sunt adunate cele 5 cărţi (sau 
suluri) utilizate ca lecturi biblice la principalele sărbători iudaice. Cartea Rut este citită cu 
ocazia sărbătorii săptămânilor (Cincizecimea iudaică), sărbătoare care marca sfârşitul recoltei 
cerealelor. Tradiţia iudaică a legat cartea Rut de sărbătoarea săptămânilor pentru că  
-acţiunea principală a cărţii se petrece la vremea secerişului (1,22 şi 2,23) 
-cartea constituie o preistorie a regelui David, care, potrivit tradiţiei, ar fi murit în timpul 
acestei sărbători 
-Sărbătoarea Cinczecimii celebrează şi primirea Torei, pe muntele Sinai (la 50 de zile după 
ieşirea din Egipt, potrivit tradiţiei). Rut reprezintă modelul prozelitului care se converteşte la 
Dumnezeul lui Israel şi acceptă Legea Sa. 
2) Aşezarea cărţii după cartea Judecători, în Septuaginta, îşi are temeiul în nota introductivă 
din 1,1, care plasează istoria celor două femei în vremea judecătorilor. Genealogia finală a 
cărţii (4,18-22), din care rezultă că Rut este străbunica regelui David, anticipează istoria 
regalităţii. Astfel, cartea Rut face trecerea de la epoca judecătorilor la cea a regalităţii. Este 
greu de stabilit dacă locul cărţii în canonul iudaic este cel iniţial sau dacă, dimpotrivă, 
Septuaginta reflectă un stadiu mai vechi al grupării cărţilor biblice, modificat ulterior în urma 
regrupării cărţilor din Tanah. În mărturiile din primele 6 secole creştine, atât în iudaism cât şi 
printre scriitorii Bisericii, Rut apare fie ca o carte independentă, fie e inclusă în cartea 
Judecători. Mai importantă decât cunoaşterea poziţiei iniţiale a cărţii este însă semnificaţia 
teologică a aşezării canonice, despre care se va vorbi mai jos. 
 
 
Teme teologice. Nu doar sub aspect literar e remarcabilă cartea Rut, ci şi prin ideile 
teologico-morale pe care le împărtăşeşete. 
1. O semnificaţie deosebită în derularea istoriei cărţii are termenul ḥesed (fidelitate, dragoste, 
bunătate). Noemina speră ca bunătatea nurorilor faţă de fiii ei să fie răsplătită de bunătatea lui 
Dummnezeu (1,8). Bunătatea Domnului se revarsă asupra viilor şi morţilor (2,20). Fidelitatea 
moabitencei Rut faţă de soacra sa e lăudată de Booz (3,10). Rut este o carte în care ḥesed , ca 



atribut divin al dragostei şi bunătăţii Creatorului, se descoperă în lume prin dragostea şi 
fidelitatea manifestată de oameni în favoarea semenilor lor. Lucrarea de izbăvire a lui 
Dumezeu, providenţa Sa discretă se împlineşte prin faptele cotidiene ale unor oameni de mare 
nobleţe sufletească. Cartea Rut impresionează prin solideritatea celor două femei (soacră şi 
noră): Văduve şi sărace, lor nu le-a mai rămas nimic, afară de bunătate.  
2. Cartea Rut a fost şi va rămâne o carte a speranţei. Nu numai genealogia finală a cărţii 
deschide istoria spre aşteptarea mesianică. Istoria relatată este o istorie care îndeamnă la 
speranţă, relevând modul în care Dumnezeu preschimbă sărăcia, înstrăinarea, foametea, 
sterilitatea, bătrâneţea şi ameninţarea morţii în belşug, comuniune între tineri şi vârstnici şi 
copii, într-un cuvânt, în viaţă. Aşa cum arată novela, există mereu speranţa reîntoarcerii la 
viaţă atunci când bunătatea umană şi cea divină lucrează laolaltă.  
3. Aşezarea canonică a cărţii Rut, între Judecători şi Regi, în Septuaginta nu e lipsită de 
semnificaţie. Istoria celor două femei, care gravitează în jurul cetăţii Betleem, vine să 
contrasteze cu istoria crudă descrisă în cartea Judecători, care culminează cu fărădelegea 
comisă asupra unei femei din Betleem (Jud 19). Astfel, cartea Rut face tranziţia între 
atmosfera anarhică şi violentă de la sfârşitul perioadei judecătorilor şi regalitatea davidică. 
 
 
Rut în Noul Testament şi la părinţii Bisericii. Un scop creştin al cărţii devine evident prin 
faptul că Rut este menţionată ca strămoaşă a Mântuitorului în genealogia de la Matei (1,1-17).  
Având o strămoaşă păgână, Mântuitorul a împlinit făgăduinţa făcută lui Avraam („în tine se 
vor binecuvânta toate neamurile pământului” – Fac 12,3), arătând că lucrarea Sa de mântuire 
se adresează tuturor oamenilor. 
 
În scrierile patristice, moabiteanca Rut, care îşi află adăpost „sub aripile Dumnezeului lui 
Israel”, e văzută ca o prefigurare a intrării neamurilor în Biserică.  
 
 



 
Cărţile 1,2 Regi (1,2 Samuel) 
 
 
Numele şi textul cărţilor.  
Cărţile 1,2 Regi din ediţia sinodală a Sfintei Scripturi se găsesc în Biblia ebraică sub 

numele de 1,2 Samuel, unde fac parte din a 2-a grupă a canonului ebraic, cea a „profeţilor 
anteriori”. Potrivit tradiţiei iudaice, autorul cărţilor a fost Samuel iar după moartea lui, profeţii 
Natan şi Gad au continuat scrierea. Denumirea de cărţile 1,2 Regi provine de la traducătorii 
Septuagintei, care le-au rânduit în grupa cărţilor istorice a canonului biblic. 

Cărţile 1,2 Samuel au format în antichitate o singură carte, după cum dovedesc 
manuscrise vechi ale textului ebraic. Împărţirea în două cărţi apare pentru prima dată în LXX. 
Deasemenea, cărţile 1,2 Regi din Biblia ebraică au fost numite 3,4 Regi în LXX. Din sec 16 
împărţirea în două cărţi a fost preluată şi în ediţiile bibliei ebraice, păstrându-se denumire de 
cărţile 1,2 Samuel. Dar în timpul lui Iosif Flaviu, cele două cărţi formau o singură carte (ca de 
altfel şi cărţile Regi, Cronici sau Ezra şi Neemia). Întrucât în Biblia de la 1688 Vechiul 
Testament era tradus după Septuaginta, ediţiile româneşti ale Sfintei Scripturi numesc aceste 
cărţi 1,2 Regi. Textul grecesc (LXX) al cărţilor diferă de cel ebraic, fiind mai scurt.  

 
Corespondenţă între TM, LXX şi ediţia sinodală a Sfintei Scripturi: 
TM LXX SIN 
1 Samuel 1 Regi 1 Regi 
2 Samuel 2 Regi 2 Regi 
1 Regi 3 Regi 3 Regi 
2 Regi 4 Regi 4 Regi 
 
Structura cărţilor.  
Textul celor 2 cărţi poate fi împărţit în trei unităţi literare mai mari şi câteva suplimente:  

 
 

1Regi 1,1-
15,35  

 

Istoria lui Samuel şi a lui Saul 1-3: Samuel la sanctuarul din 
Şilo 

4-7,1: Războaie împotriva 
filistenilor, pierderea chivotului şi 
întoarcerea lui  

7,2-17: Samuel judecător 
8-15: Saul rege: domnia şi 

lepădarea sa  
1Regi 
16,1—
2Regi 5 

 

Ascensiunea lui David la tron 16-31: David la curtea lui 
Saul; Saul îl prigoneşte pe David; 
Sfârşitul lui Saul 

2Regi 1-5: David rege peste 
Iuda, apoi peste tot Israelul 

 
2Regi 6-8   6: David aduce chivotul în 

Ierusalim.  
7: Profeţia lui Natan 
8: Războaiele lui David. 

Funcţionarii săi 
2Regi 9-20 Succesiunea la tronul lui David. 9: David este milostiv cu 



(+3Regi 1-
2)  

Mefiboşet 
10: Războiul împotriva 

amoniţilor 
12: Păcatul lui David. Naşterea 

lui Solomon 
13-19: Răscoala lui Abesalom 
20: Răscoala lui Şeba; 

funcţionarii lui David 
2Regi 21-
24 

Suplimente diverse 21,1-14: răzbunarea 
ghibeoniţilor pe fiii lui Saul 

21,15-22: o listă a vitejilor lui 
David  

221: rugăciunea de mulţumire 
a lui David  

23,1-7: ultimele cuvinte ale lui 
David  

23,8-39: altă listă a vitejilor lui 
David 

24: recensământul lui David, 
ciuma şi ţarina lui Aravna 

   
 
 
Cuprinsul cărţilor.  
Cele două cărți prezintă sfârșitul perioadei judecătorilor și perioada de început a 

regalității în Israel. Se istoriseşte la începeut activitatea lui Samuel, preot, profet şi ultimul 
judecător în Israel. Tatăl lui Samuel, efraimitul Elcana, avea două soţii. Ana, pe care el o 
iubea mai mult, nu îi năştea copii, situaţie care le amărea celor doi zilele. Ana s-a rugat 
fierbinte la sanctuarul Domnului din Şilo, rostind rugăciunea în inimă, fără cuvinte (1,13) şi 
jurând că dacă Domnul îi va dărui un copil, îl va închina Lui. Preotul Eli i-a ascultat mâhnirea 
şi a întărit-o prin cuvintele sale. După întoarcerea ei acasă, Ana a rămas însărcinată. A născut 
un fiu şi l-a numit Samuel, pentru că îl ceruse de la Dumnezeu.2 După ce copilul a fost 
înţărcat, Ana l-a dus la sanctuarul din Şilo spre a-l dărui Domnului. Aici, ea a înălţat o 
frumoasă cântare de mulţumire şi preaslăvire a lui Dumnezeu, Cel Care înalţă pe cei slabi şi 
smereşte pe cei puternici.3 Samuel a crescut la sanctuarul din Şilo, slujind Domnului sub 
îndrumarea preotului Eli. Fiii lui Eli însă perverteau slujirea preoţească prin purtarea lor 
necuviincioasă faţă de jertfele aduse la altar şi prin fapte imorale. Nici mustrarea tatălui lor nu 
i-a făcut să se schimbe. Printr-un profet, Dumnezeu îi vesteşte lui Eli că slujirea preţească se 
va lua de la familia sa şi se va da unui preot credincios. În aceste condiţii, Dumnezeu îi 
descoperă lui Samuel că preoția se va lua din familia lui Eli. Vestea că Samuel este și profet 
ajunge repede cunoscută de tot poporul (3).  

După scurt timp, fiii lui Eli cad în luptă uciși de filisteni, care le iau israeliților și 
chivotul Domnului. La aflarea cumplitei vești, Eli moare pe loc (4). Chivotul Domnului a fost 
depus de filisteni în templul zeului lor, Dagon. Statuia acestuia cade, capul şi mâinile i se rup 
– un mod subtil de a arăta că Dagon nu gândeşte şi nu lucrează, deci nu există. Mai mult, o 
serie de plăgi se abat asupra locuitorilor (5). Filistenii vor înapoia din proprie inițiativă 

                                                
1 Text aproape identic cu Ps 17. 
2 Samuel poate însemna „Dumnezeu ascultă (sau a ascultat)”. Dar etimologia numelui nu e clarificată în 
totalitate. 
3 După modelul cântării Anei (2,1-10) va alcătuită, mai târziu, cântarea Sfintei Fecioare (Lc 1,46-55). 



chivotul în urma pedepselor divine abătute asupra lor (6). Astfel chivotul Domnului este dus 
în Chiriat-Iearim, în apropiere de Ierusalim. Samuel ajunge profet şi judecător în Israel, iar 
prin rugăciunea și jertfele aduse de el Domnului, filistenii sunt biruiți de israeliți (7). 

Când Samuel a îmbătrânit, poporul i-a cerut lui Samuel un rege, mai ales fiindcă fiii lui 
nu umblau pe căi drepte, luau daruri şi judeau strâmb. În ciuda nemulţumirii lui Samuel, care 
vede în cererea poporului o lezare a teocraţiei, Domnul îl sfătuiește să ungă un rege peste 
popor (8). I-l descoperă pe Saul pe când acesta îşi căuta asinele rătăcite. În ascuns, Samuel îl 
unge rege. Puţin timp mai apoi, în fața întregului popor, Samuel consultă voia Domnului și 
sorții confirmă că Saul fusese cel destinat pentru a fi rege (9-10).  

Însuflețit de Duhul Domnului, Saul îi nimicește pe amoniți și începe campania de 
alungare a filistenilor din țară. Samuel se retrage, făcându-i loc lui Saul la conducerea 
poporului. Odată cu el încetează vremea judecătorilor şi începe epoca regalitatăţii în Israel 
(11-12). Însă succesele militare ale lui Saul sunt în curând umbrite de deciziile sale. Trupele 
filistenilor depășesc cu mult numărul israeliților, care încep să se teamă de dușman. Saul își dă 
seama că poporul e pe cale să-l părăsească. De aceea nu mai aşteaptă să vină Samuel pentru a 
aduce jertfe înaintea luptei şi jertfește chiar el Domnului (13). După altă luptă, Saul cruţă viaţa 
amaleciţilor şi păstrează partea mai bună din pradă, deşi trebuia să nimicească atât pe 
vrăşmaşi cât şi lucrurile lor. Samuel intervine din nou şi îi profeţeşte că, datorită neascultării, 
Domnul îl va părăsi și el va pierde tronul. Relațiile între Samuel și Saul se rup definitiv după 
acest eveniment. (15). 

Urmând porunca Domnului, Samuel îl unge în ascuns rege pe tânărul păstor David. 
Ştiindu-se părăsit de Dumnezeu, Saul devine depresiv, starea sa psihică fiind descrisă de 
autorul biblic ca tulburare cauzată de „un duh rău de la Domnul” (16,14). Pentru a-l linişti pe 
rege, este adus la curte David, ca să-i cânte la harpă. El ajunge scutierul regelui. Faima lui 
David creşte după ce îl învige pe uriaşul Goliat, cel mai viteaz luptător filistean (17). David 
devine cunoscut şi este îndrăgit de fiul lui Saul, Ionatan. Odată cu faima lui David sporeşte 
însă invidia şi ura lui Saul împotriva sa. Regele simte că David ar putea să-i ia tronul şi se 
decide să-l omoare. Deşi i-o dă în căsătorie pe fiica sa, Micol, Saul îl trimite pe David în 
război, sperând că va pieri în luptă (18). Într-una din clipele de tulburare, Saul aruncă o suliţă 
spre David. Acesta înţelege că viaţa la curtea lui Saul nu mai e sigură şi, îndemnat de Micol şi 
Ionatan, se decide să fugă (19-20). Se refugiază mai întâi la preoţii din Nob, apoi în pustiul 
Iudeii, unde este urmat de alţi oameni persecutaţi (21). Saul îl urmăreşte pe David în zonele 
stâncoase din apropierea Mării Moarte, fără să reuşească să-l prindă. În două rânduri David îi 
cruţă viaţa lui Saul, căruia îi spune că nu i-a vrut răul şi că nu va ridica mâna sa asupra unsului 
Domnului. Saul înţelege că s-a purtat nedrept cu David şi jură că nu-l va mai prigoni (24-26). 
Dar David ştie că Saul se schimbă uşor şi că nu poate să se bazeze pe atitudinea sa 
binevoitoare. Astfel, se refugiază la filisteni, unde se înrolează ca mercenar, împreună cu 
oamenii săi (27). Declinul politic şi personal al regelui Saul este inevitabil, iar ilegitima 
apelare a regelui la serviciile necromantei din En-Dor nu face decât să-l confirme (28). Saul 
moare, împreună cu fiul său, Ionatan, într-o luptă împotriva filistenilor (31).  

David primeşte cu întristare vestea morţii regelui şi a fiului său (2 Regi 1). După 
moartea lui Saul, David este proclamat rege în Hebron, de către seminţia lui Iuda. Celelate 
seminţii îl ung rege pe fiul lui Saul, Işboşet. Războiul între regatul lui David şi israeliţi se 
încheie după ce Işboşet este ucis. Seminţiile israelite îl recunosc pe David rege (4-5). David 
cucereşte Ierusalimul de la iebusiţi şi mută capitala regatului de la Hebron aici. Cu mult fast 
este adus în Ierusalim chivotul Domnului, simbolul unităţii religioase a seminţiilor, care se 
afla în Chiriat-Iearim (6). David doreşte să construiască şi un templu, în care să aşeze chivotul 
şi care să fie locuinţa Domnului, însă Dumnezeu, prin profetul Natan, îl opreşte, 



transmiţându-i că doar urmaşul său va realiza această lucrare. În schimb, Domnul îi 
făgăduieşte lui David că dinastia sa va fi veşnică (7).4 

Începând cu capitolul 9 din cartea 2 Regi se relatează evenimentele care au influenţat 
succesiunea la tronul lui David. În timpul războiului împotriva amoniţilor, David, rămas în 
Ierusalim, se îndrăgosteşte de soţia generalului său, Urie. David păcătuieşte cu Batşeba iar 
aceasta rămâne însărcinată. Apoi regele pune la cale un plan pentru a-l înlătura pe Urie, 
cerându-i generalului Ioab să-l lase singur unde e lupta mai grea. Urie este ucis în asediul 
cetăţii amonite Rabba. Apoi David o aduce pe Batşeba în palat şi ea naşte un băiat (11). Dar 
Domnul îl trimite pe profetul Natan ca să-i descopere păcatul. Sub pretextul unui flagrante 
nedreptăţi, care cere intervenţia regelui (parabola lui Natan), Natan îl face pe David să-şi vadă 
păcatul îndoit. Drept pedeapsă, Dumnezeu îi vesteşte regelui că copilul va muri şi că păcatul 
său va declanşa vărsări de sânge în familie. La scurt timp, copilul Batşebei se îmbolnăveşte şi 
moare. Dumnezeu îi dăruieşte alt fiu, pe Solomon (12), însă vărsarea de sânge în casa lui 
David de continuă. Una din fiicele lui David din altă căsătorie, Tamara, este violată şi apoi 
repudiată de fratele ei vitreg, Amnon. Dar Abesalom, fratele bun al Tamarei, pune la cale 
răzbunarea împotriva lui Amnon şi îl ucide cu prilejul unui ospăţ (13). David ţine doliu după 
Amnon, întâiul său născut, iar Abesalom fuge din Ierusalim. După un timp, David îl iartă şi îi 
îngăduie să se reîntoarcă la curte. Dar Abesalom continuă să sfideze autoritatea lui David şi se 
poartă ca un rege (14-15). În cele din urmă Abesalom se revoltă făţiş împotriva lui David şi se 
iscă un război civil. David nu este nevoit să fugă din Ierusalim, iar abesalom preia tronul 
tatălui său pentru o vreme. Îşi trimite oştenii în urmărirea lui David, care între timp îşi 
reorganizează armata (16-17). Oştirea lui David biruieşte, Abesalom fuge dar este ucis de 
Ioab, în ciuda poruncii insistente a lui David, ca el să fie cruţat (18). David îşi plânge fiul care 
voia să-i ia viaţa, dar îşi ascunde durerea în faţa poporului (19).  

O altă răscoală care ameninţă ruperea regatul lui David este condusă de un bărbat din 
seminţia lui Veniamin (ca şi Saul!), pe nume Şeba. Acesta îndeamnă seminţiile să se separe de 
David iar mulţi israeliţi îi dau ascultare. Ioab reuşeşte să întoarcă poporul în favoare lui 
David. Şeba fuge dar este ucis de locuitorii cetăţii în care se refugiase (20). 

Naraţiunea se întrerupe aici5 pentru a face loc unor suplimente (21-24). Ultimul dintre 
ele relatează pedeapsa divină în urma recensământului efectuat de David. Nu se precizează de 
ce a greşi David numărâdu-şi poporul, dar se subînţelege că a făcut-o pentru a vedea câţi 
bărbaţi apţi de luptă are la dispoziţie, adică câtă putere are el, fără ajutorul lui Dumnezeu. 
Încrederea în forţele proprii înseamnă totodată ignorarea lui Dumnezeu. Din „poporul lui 
Dumnezeu”, David a vrut să facă poporul regelui. Pus în faţa greşelii sale, David a trebuit să 
aleagă singur pedeapsa: 7 ani foamete în ţară, trei luni să fie urmărit de duşmani sau trei zile 
de ciumă în popor. David a ales ciuma. Plaga s-a oprit în Ierusalim, pe ţarina iebuseului 
Aravna. David a cumpărat de la acesta locul şi a construit un altar pentru jertfe (24).6 

 
Autorul şi compunerea cărţilor 1-2 Regi. În legătură cu geneza acestor cărţi amintim 

cele mai cunoscute opinii.  
(1) În iudaismul antic autorul cărţilor era socotit Samuel, după moartea sa scrierea fiind 

continuată de profeţii Natan şi Gad.  
(2) Mai plauzibilă decât aceasta este opinia că autorul textului a trăit în perioada 

regalităţii, probabil după moartea lui Solomon şi înainte de exilul babilonian, şi a utilizat 
izvoare la scrierea cărţii (Studiul Vechiului Testament, p. 182)  

(3) Astăzi cei mai mulţi exegeţilor afirmă că aceste cărţi au făcut parte dintr-o scriere de 
dimensiuni ample, pe care o denumesc istoria deuteronomistă şi a cărei redactare finală a avut 

                                                
4 O profeţie mesianică, împlinită în Hristos. 
5 Ea este continuată în 3 Regi 1. 
6 Potrivit 1 Cron 21, pe acest loc a construit Solomon templul Domnului. 



loc în timpul exilului babilonian. Cuprinsul ei era alcătuit din Iosua, Judecători şi cărţile 1-4 
Regi şi se dorea a fi o prezentare a istoriei israelite de la intrarea în ţară până la exilul 
babilonian. Această lucrare a fost profund inspirată de principiile şi legile expuse în cartea 
Deuteronom. Tradiţiile orale şi scrise care au stat la îndemâna redactorului exilic sunt mai 
vechi, unele dintre ele datând din epoca timpurie a regalităţii. Este uimitoare exactitatea 
descrierii evenimentelor şi personajelor, mai ales în istoria succesiunii la tronul lui David. 
Realismul cu care sunt descrise personajele și întâmplările de la curtea lui David e un indiciu 
că autorii acestor relatări au fost contemporani, poate chiar martori ai acestor evenimente. 
Redactorul deuteronomist a format din ele o singură scriere, intervenind pe alocuri cu note și 
comentarii teologice în naraţiune. Mâna redactorului deuteronomist poate fi recunoscută, de 
pildă, în capitolele 8 şi 12 din 1 Regi: regalitatea este aici criticată, ca şi cum de la bun început 
ea a fost contrară voinţei divine. Tradițiile mai vechi despre alegerea lui Saul ca rege sunt însă 
favorabile regalităţii, socotind că regele a fost ales de Domnul (1 Regi 10,24).  

 
Note exegetice.  
1) În afară de datele din Ieşire 25 şi Deut 10, cărţile 1-2 Regi furnizează detalii 

importante despre chivotul sfânt. Avea forma unei lăzi din lemn de salcâm, cu dimensiuni de 
aprox. 100x75x75 cm. Era un obiect cultic prin care se manifesta prezenţa lui Dumnezeu în 
Israel. Era privit ca tronul pe care, în chip nevăzut, şade însuşi Domnul. Datorită prezenţei 
nemijlocite şi nevăzute a Domnului, chivotul poate fi periculos pentru cel care îl atinge sau 
încearcă să dispună de el în chip neavenit (1 Regi 5; 2 Regi 6,6 ş.u.). În vremea lui Samuel, 
chivotul se afla în sanctuarul din Şilo şi era cel mai important obiect religos al seminţiilor 
israelite. În vreme de război era luat din sanctuar şi purtat în fruntea oştirii seminţiilor, ca un 
garant că Domnul coduce lupta şi va ajuta la înfrângerea duşmanului. David a adus chivotului 
în Ierusalim, cetate cucerită de el. Astfel oraşul lui David devenea capitala seminţiilor israelite 
datorită acestui simbol al unităţii religioase. 

2) Contradicţiile din 1-2 Regi sunt rezultatul unirii diverselor tradiţii despre Saul, David 
şi începuturile regalităţii în Israel. De pildă, despre David se afirmă în 1 Regi 16,18 ş.u. că a 
ajuns la curtea lui Saul pentru a-i cânta la harfă, pe când din 17,12.58 reisese că el îi era 
necunoscut lui Saul. Evident, aici textul păstrează două tradiţii de origine diferită despre 
venirea lui David la curte. 

 
Note teologice şi personaje paradigmatice 
1) Profeţia mesianică a lui Natan (2 Regi 7). Importanţa acestui profeţii reiese din 

faptul că odată cu ea se naşte speranţa mesianică în Israelul biblic. David este oprit de 
Dumnezeu să construiască un templu. Nu el va construi casa Domnului, ci Domnul îi va zidi 
lui o casă, adică o dinastie care va fi veşnică. Mesia (x;yvim'), care se traduce prin „Unsul” 
(Domnului), este regele din dinastia davidică în epoca regalităţii israelite. Dar după 
desfiinţarea regalităţii odată cu exilul babilonian, speranţa refacerii regalităţii nu a încetat. 
Acum Mesia este urmaşul lui David („fiul lui David”), aşteptat pe tronul din Ierusalim, iar 
David devine prototipul regelui mesianic. Profeţii mesianice, în sensul primar al cuvântului, 
sunt textele din Vechiul Testament care menţin speranţa venirii unui rege izbăvitor (de ex.: Is 
7,14; 11,1-10; Mi 5,1-5; Ps 2,7 ş.a.). Pentru autorii Noului Testament este important să arate 
că Iisus se trage din David şi este „Hristosul” (traducerea greacă a cuvântului Mesia) făgăduit 
în Vechiul Testament (Mt 1,1; 9,27; Luca 1,32; ; Rom 1,3 ş.a.) 

2) David apare ca regele mesianic prin excelenţă, păstorul evlavios ales de Dumnezeu 
să fie rege peste Israel. Dar în cărţile 1-2 Regi ne este prezentat şi omul David, cu slăbiciunile 
şi defectele sale, între care cel mai grav îl constituie adulterul cu Batşeba şi uciderea soţului 
ei. Pocăinţa lui David în urma intervenţiei profetului Natan a rămas exemplară şi, potrivit 
tradiţiei, a fost prilejul cu care regele penitent a alcătuit cea mai profundă rugăciune de 



pocăinţă din cartea Psalmilor (Ps 50). David rămâne astfel un model al păcătosului care se 

căieşte şi se întoarce la Dumnezeu. 
 
 

Pr. C. Oancea 
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Cărţile 3-4 Regi 

 
 
Numele și textul cărților 
Cele două cărţi se găsesc în Biblia ebraică sub denumirea de Regi. În Septuaginta (și în 

ediţia sinodală a Sfintei Scripturi) cărțile sunt numite 3-4 Regi şi fac parte dintre cărţile istorice 
ale Vechiului Testament.  

Potrivit mărturiei antice, consemnată atât în Talmud cât şi în notiţa masoretică după 2(4) 
Regi 25,30, cele două cărţi formau în vechime o singură carte. Despărțirea în 2 cărți s-a datorat 
Septuagintei – la fel ca şi în cazul cărţilor Samuel – fiind preluată şi de Vulgata, iar mai târziu şi 
de ediţiile Bibliei ebraice (începând din secolul 15 d.H.). În Biblia ebraică, cărţile fac parte din 
subgrupa canonică numită „profeţii anteriori”. De altfel, printre personaje întâlnim mulți profeţi 
(Samuel, Gad, Natan, Ahia, Ilie şi Elisei, Mihea fiul lui Imla, Isaia şi alţi profeţi anonimi). Pe de 
altă parte, cuprinsul acestor cărţi este istoric. 

 

 

Structura cărţilor.  
Textul celor 2 cărţi poate fi împărţit în trei părţi  
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Cuprinsul cărților. Cele două cărți prezintă istoria regalităţii de la Solomon până la exilul 
babilonian.  

Cartea 3 Regi începe cu relatarea sfârşitului domniei lui David. Tronul este revendicat de 
fiul său Adonia, care, pe fondul bătrâneţii şi slăbiciunii lui David, se autoproclamă rege. Profetul 
Natan şi Batşeba reuşesc să contracareze acţiunea lui Adonia, iar Solomon este proclamat rege şi 
recunoscut de popor ca succesorul legitim la tronul din Ierusalim (1-2).  

Ajuns rege prin voinţă divină, Solomon este preocupat să consolideze alianţa cu Egiptul, 
prin căsătoria cu fiica faraonului. Mai presus de măsurile politice, Solomon caută ajutorul 
dumnezeiesc în guvernare. El îi cere Domnului, într-un vis, să-i dăruiască înţelepciune, pentru a 
putea să conducă cu dreptate poporul. Noul rege îşi dovedeşte înţelepciunea cu prilejul judecăţii 
dintre cele două femei care revendicau acelaşi copil. Solomon o descoperă pe adevărata mamă: 
cea care îşi iubeşte copilul într-atât, încât este dispusă să îi fie luat, dacă prin acesta viaţa 
copilului e salvată (3).  

Rege peste întregul Israel, având un aparat administrativ dezvoltat, Solomon devine faimos 
şi dincolo de hotarele ţării pentru fastul curţii regale, dar mai ales pentru înţelepciunea sa fără de 
asemănare în Orient. Moştenind de la tatăl său şi sensibilitate artistică, Solomon devine celebru 
prin cele 3000 de proverbele şi 1005 (5000, după LXX) de cântări alcătuite de el, dovendindu-se 
erudit şi în ştiinţele naturii (4-5).  

Pregătirile pentru construirea casei Domnului în Ierusalim îl preocupă pe rege de la 
începutul domniei sale. Prin cultivarea relaţiilor diplomatice, Solomon obţine de la regele Hiram 
al Tirului lemn de cedru şi chiparos, precum şi meşteri pricepuţi în construirea templului. 
Construcţia începe în al 4-lea an al guvernării şi e finalizată după şapte ani, casa Domnului fiind 
împodobită şi îzestrată cu toate obiectele cultice necesare, din cele mai alese materiale. În paralel 
s-au construit şi edificiile palatului regal. În vederea sfinţirii templului, chivotul Domnului este 
aşezat în încăperea numită „Sfânta Sfintelor”. În faţa întregului popor, slava lui Dumnezeu se 
sălăşluieşte în templu, iar Solomon rosteşte o rugăciune cu profund conţinut teologic, aducând 
apoi jertfe lui Dumnezeu (6-8). 

Dumnezeu i se arată lui Solomon pentru a-l avertiza asupra consecinţelor idolatriei şi 
neascultării poruncilor, care vor atrage după sine dărâmarea templului şi alungarea poporului din 
ţară. Pe lângă construcţiile din Ierusalim, Solomon construieşte oraşe cu grânare şi fortifică 
cetăţi, alcătuieşte o flotă comercială care străbătea apele Mediteranei din Arabia până în Spania, 
introduce impozite pe venit pentru negustori, consolidează relaţiile economice cu vecinii, 
întăreşte armata. Regina din Saba îl vizitează pe Solomon, lăudând înţelepciunea regelui şi 
strălucirea regatului său (9-10). 

Însă strălucirea şi puterea lui Solomon au constituit şi o piatră de poticnire pentru el, fiind 
cauza căderii sale religioase. Numeroasele soţii şi concubine de origine străină, îi abat regelui 
inima spre slujirea altor dumnezei (Astarte, Milcom, Chemoş) şi spre practicarea cultului pe 
înălţimi. Ca pedeapsă pentru păcatele regelui, Dumnezeu a vestit divizarea regatullui după 
moartea lui Solomon (11).  

Printre adversarii regelui Solomon s-a numărat şi un demnitar al său, Ieroboam. Datorită 
revoltei sale împotriva regelui a fost nevoit să se refugieze în Egipt. După moartea lui Solomon, 
fiul său, Roboam trebuia să primească recunoaşterea ca rege din partea seminţiilor. 
Reprezentanţii seminţiilor din nord i-au cerut să oprească muncile de corvoadă şi să uşureze 
fiscalitatea. Roboam n-a dat ascultare cererii, ameninţând cu sporirea măsurilor de apăsare. S-a 



declanşat o schismă a seminţiilor din nord, care au refuzat să mai fie supuşi lui Roboam. Întors 
din exilul egiptean, Ieroboam e proclamat rege de către israeliţi şi astfel ia naştere în nord regatul 
Israel (sau Efraim), desprins de regatul Iuda, unde Roboam rămâne conducător. Doar intervenţia 
unui profet face ca situaţia să nu escaladeze într-un război deschis între cele două regate, dar 
starea de conflict militar a persistat sub regii următori. 

Pentru a împiedica pe supuşii săi să meargă la templul din Ierusalim, Ieroboam zideşte un 
templu în Betel (aproape de graniţa sudică a regatului) și altul în Dan (în nord), unde introduce 
cultul viţelului de aur. El construieşte apoi altare pe înălțimi şi investeşte preoţi după bunul său 
plac, chiar dacă nu aveau ascendenţă levitică. Toţi regii lui Israel au urmat păcatul lui Ieroboam, 
adică cultul viţelului de aur şi cultul în locurile înalte. În această perioadă apar însă şi profeţi care 
condamnă decăderea religioasă din regatul Israel. Un profet din Iuda anunţă în faţa lui Ieroboam 
sfârşitul sanctuarului din Betel (13). Altul, pe nume Ahia, îi vesteşte lui Ieroboam sfârşitul (14).  
Şi Roboam, regele lui Iuda, a făcut fapte neplăcute Domnului: altare pe înălţimi, încuranjând 
idolatria şi prostituţia cultică. Deşi unii urmaşi ai săi au desfiinţat această practică, cultul pe 
înălţimi a persistat. În conflictul cu regatul Israel, regele Asa din Iuda cere sprijinul Siriei, 
oferind tezaurul templului ca răsplată . Fiul lui Ieroboam şi întraga sa familie sunt ucişi în urma 
unei conspiraţii. Dar şi urmaşul uzurpatorului Başa au parte de aceeaşi soartă, vestită de altfel de 
un profet. Puterea e uzurpată de u general, Zimri, dar acesta domneşte doar şapte zile, fiind 
înlăturat de alt general, Omri. El construieşte o nouă capitală a regatului Israel, în Samaria. Fiul 
său Ahab. Pentru a consolida relaţiile cu regele Tirului, Ahab se căsătoreşte cu fiica acestuia, 
Izabela. Pentru ea, Ahab connstruieşte un templu lui Baal în Samaria, astfel fiind introdus cultul 
lui Baal în regat (15-16).  

Fiindcă credinţa în Domnul e ameninţată să dispară, Dumnezeu îl trimite la Ahab pe 
profetul Ilie, care anunţă o secetă cumplită în ţară. Prin aceasta se arată că nu Baal – divinitate a 
fertilităţii şi furtunii în credinţa feniciană – dă ploaie pe pământ, ci Domnul este Cel care leagă şi 
dezleagă ploile. Profetul este trimis de Dumnezeu la pârâul Cherit, unde este hrănit în chip 
minunat de corbi. De aici, cuvântul Domnului îi îndreaptă paşii spre Sarepta, unde profetul 
săvârşeşte două minuni: înmulţeşte hrana unei pentru o văduvă şi fiul ei, iar apoi îl readuce pe 
tânăr la viaţă. Se arată astfel că Baal nu este nici măcar în teritoriul adoratorilor săi domn peste 
hrană şi viaţă, ci doar Domnul, Dumnezeul lui Ilie (17). Deşi Ahab îl caută pe Ilie până peste 
hotarele regatului, tot profetul este cel care se înfăţişează regelui, din porunca Domnului. Pe 
muntele Carmel, Ilie îi înfruntă pe cei 450 de profeţi ai lui Baal. Jertfa lui Ilie ,mistuită de focul 
trimis de Domnul, este semnul clar că doar Domnul este Dumnezeu adevărat, în vreme ce Baal 
nu există. Odată ce acest adevăr a fost mărturisit de popor, se întoarce şi ploaia (18). Prigonit de 
Izabela, Ilie se îndreaptă spre muntele Horeb. Aici, Dumnezeu i se descoperă în adierea uşoară 
de vânt şi îl însărcinează să îşi pregătească urmaşul, pe profetul Elisei. Încă o dată se arată Ilie la 
curtea regelui, în urma unei crime săvârşite de Ahab cu ajutorul Izabelei, asupra lui Nabot. 
Acum, profetul îi vesteşte lui Ahab sfârşitul asemenea celui pe care el l-a ucis (21). Regele piere 
într-un război împotriva sirienilor, pe care l-a pornit după ce s-a încrezut doar în profeţii săi de 
curte şi a ignorat glasul profetului Miheia, fiul lui Imla (22).  

Fiul lui Ahab, regele Ohozia, este şi el mustrat de profetul Ilie, pentru lipsa sa de credinţă 
în Domnul. Bolnav fiind, regele nu apelează la Domnul, ci la Baal, fapt pentru care profetul îi 
vesteşte că boala îi va fi fatală (4 Regi 1). 

După ce profetul Ilie este răpit la cer într-un car de foc, Elisei îi moștenește duhul profetic, 
săvârșind multe minuni. Profetul face din apă infestată apă potabilă (2). Copiii care îl batjocoresc 
pe omul lui Dumnezeu sunt sfâşiaţi de urşi. Prin lucrarea sa, el vine în ajutorul regilor şi a 



poporului Israel atunci când neamuri străine năvălesc în ţară (3). Elisei înmulţeşte hrana unei 
văduve şi a copiilor ei, readuce la viaţă pe fiul femeii şunamitence, face mâncarea otrăvită 
comestibilă, hrăneşte o sută de oameni din douăzeci de pâini (4). La îndrumarea sa, generalul 
sirian Neeman se vindecă de lepră după ce face baie în Iordan (5). În chip minunat, profetul face 
ca un topor de fier să iasă la suprafaţa apei  Iordanului, orbeşte vremelnic oştirile siriene, dar le 
apără viaţa oştenilor luaţi prizonieri, pune pe fugă trupele asediatorilor (6). La porunca lui Elisei, 
unul dintre fii profeţilor îl unge rege pe generalul Iehu, cel care va stârpi neamul lui Ahab şi pe 
Izabela, precum şi pe slujitorii lui Baal din Israel (9-10). Şi în regatul Iuda este distrus un templu 
al lui Baal de către regele Ioaş (11). Acelaşi rege dispune reparaţii necesare la templul Domnului, 
dar cumpără pacea cu sirienii cu banii din vistieria templului (12). Ultima minune săvârşită de 
profetul Elisei se petrece după moartea sa, când un mort aruncat în grabă în mormântul profetului 
revine la viaţă prin atingerea de rămăşiţele acestuia (13).  

După domnia lui Ieroboam II, în care regatul Israel îşi lărgeşte graniţele, regii acestui regat 
se schimbă tot mai frecvent prin uzurpare şi crimă. În acelaşi timp, ameninţarea asiriană devine 
tot mai prezentă. Regele Menahem plăteşte tribut asirienilor iar în timpul regelui Pecah, regele 
asirian Tiglat-Falasar cucereşte teritorii ale regatului Israel şi deportează o parte din populaţie în 
Asiria (14-15). Regele regatului Iuda, Ahaz, ceruse sprijinul lui Tiglat-Falasar împotriva coaliţiei 
siro-israelite, devenind astfel vasal asirienilor. Ultimul rege al Israelului a fost Osea. El refuză să 
plătească tribut asirienilor. După un asediu de trei ani, Samaria este cucerită de regele Sargon. 
Locuitorii sunt deportaţi şi în locul lor sunt aduşi colonişti, din care s-au format samaritenii. 
Motivul căderii a fost în primul rând de natură religioasă, datorită părăsirii Domnului şi a 
practicilor idolatre (16-17).  

În continuare este prezentată istoria regatului Iuda. Dintre regi se remarcă pozitiv Iezechia, 
prin combaterea idolatriei şi revigorarea credinţei, dar şi prin cuceriri de teritorii, lărgirea 
Ierusalimului şi construirea unui nou canal de aducţiune a apei. Prin mijlocirea profetului Isaia, 
Ierusalimul rezistă asediului regelui asirian Senaherib (18-20). Regele Manase se remarcă prin 
cruzimea sa faţă de popor, prin practicarea cultului asirian al astrelor („oştirea cerului”), prin 
construirea unor altare zeităţilor păgâne Baal şi Aşera (21). Regele Iosia a întreprins o reformă 
cultică de revigorare şi purificare a religiei. Reforma a urmat prescripţiile cărţii Legii, care fusese 
descoperită în templu cu ocazia unor lucrări de restaurare. Au fost distruse altarele de pe înălţimi, 
s-a scos din templu şi au fost distruse toate obiectele ce ţinea de cultul zeităţilor străine. Altarul 
din Betel, construit de Ieroboam, a fost profanat de Iosia. Ghicitorii şi necromanţii au fost 
nimiciţi (22-23). Regele babilonian Nabucodonosor impune tribut regatului Iuda în timpul 
regelui Ioiachim. Când acesta se răzvrăteşte, Nabucodonosor îşi trimite trupe în Iuda. În timpul 
regelui Iehonia (Ioiachin), Nabucodonosor cucereşte regatul şi o parte din populaţie, îndeosebi 
aristocraţi, meşteşugari şi oşteni este deportată în Babilon, alături de rege. În locul acestuia este 
numit rege Sedechia, dar când şi acesta se răzvrăteşte, Nabucodonosor asediază şi cucereşte 
Ierusalimul. Templul și casele oraşului sunt arse, iar cea mai mare parte din populaţia e deportată 
în Babilon. Guvernatorul numit de Nabucodonosor este asasinat de cei care se opuneau stăpânirii 
babiloniene. O parte dintre locuitorii regatului fug în Egipt, de teama represaliilor. Cartea se 
încheie cu o informaţie despre reintrarea în graţii a regelui Iehonia, captiv în Babilon, care este 
primit la masa regelui babilonian (24-25). 

 
 
Autorul şi compunerea cărţilor 3-4 Regi. Astăzi, majoritatea cercetătorilor biblici admit 

că 3-4 Regi au fost parte a unei opere literare de proporţii, în care se descria istoria poporului 



Israelul de la intrarea în ţară făgăduită de Dumnezeu până la pierderea ei şi ducerea poporului în 
exil. Ulterior, această operă istorică a fost împărţită în mai multe părţi, rezultând cărţile canonice 
Iosua, Judecători, 1-4 Regi.  

Deoarece această operă istorică era profund influențată de legile din Deuteronom, ea a fost 
numită de cercetătorii biblici „istoria deuteronomistă”. Viziunea redactorilor despre regalitate 
este una negativă: regii au fost principalii vinovați pentru dezastrul național, pierderea țării și 
exilarea poporului. Apariţia unui interes pentru o astfel de istorie a lui Israel apare în timpul 
exilului babilonian. Acum, evreii caută o explicaţie pentru catastrofa naţională. „De ce s-a 
dezbinat regatul unic? De ce au fost cucerite cele două regate? De ce am ajuns în exil?” – erau 
întrebările care îi frământau şi din care s-a născut necesitatea unei reevaluări a propriei istorii. 
Sfârşitul statului şi exilul au fost acum înţelese ca pedepse divine, iar regii au fost consideraţi 
principalii vinovaţi, fiindcă ei au condus poporul în păcat.  

La compunerea acestei istorii teologice, redactorii ei au folosit izvoare mai vechi, unele 
chiar menţionate pentru cei care doresc o informare amănunţită: cartea faptelor lui Solomon”(3R 
11,41); cronica regilor lui Israel” (3R 14,19); cronica regilor lui Iuda” (3R 14,29). În afară de 
aceste documente oficiale s-au folosit surse nemenţionate. Episoadele care îl prezintă pe 
Solomon într-o lumină defavorabilă (3 Regi 11-12) nu pot să provină din cronica palatului. 
Detaliile despre templu (3R 6-7) provin pesemne dintr-o arhivă a templului. Alte surse, cum sunt 
naraţiunile despre profeţii Ilie şi Elisei, dar şi despre alţi profeţi, provin din cercurile profetice ale 
regatelor Israel şi Iuda. 

 
Note istorico-exegetice 

 
Cronologia de mai jos urmează datele din H. Donner, Geschichte des Volkes Israel und 

seiner Nachbarn in Grundzügen 2, Göttingen 1986, p. 466-469. Prin *** se indică o schimbare 
de dinastie 

 
Regatul Israel Regatul Iuda 

Ieroboam I (927-907) 
Nadab (907-906) 

*** 

Roboam (927-910) 
Abia (910-908) 
Asa (908-868) 

Başa (906-883) 
Ela (883-882) 

*** 
Zimri (7 zile) 

*** 

 

Omri (882-871) 
Ahab (871-852) 
Profetul Ilie 

Ioşafat (868-847) 
 

 
Ahazia (852-851) 
Ioram (851-845) 

*** 

Ioram (852/847-845) 

Profetul Elisei 

Iehu (845-818) 
Ahazia (845) 
Atalia (845-840) 



Ioahaz (818-802) 
Ioaş (802-787) 
Ieroboam II (787-747) 
Zaharia (747) 

*** 

Ioaş (840-801) 
Amaţia (801-733) 
Azaria/Ozia (773-756) (?) 

Şalum (747?) 
*** 

Menahem (747-738) 
Pecahia (737-736) 

*** 
Pecah (735-732) 
 

Iotam (756-741) (?) 
Profetul Isaia 
Ahaz (741-725) (?); asociat Iezechia 

Osea (731-723) 
Căderea regatului de nord. (722) 

 

 Iezechia (725-697) (?); 
Senaherib asediază Ierusalimul (701) 
 
Manase (696-642) 
Amon (641-640) 
Iosia (639-609) 
Ioahaz (609) 
Ioiachim (608-598) 
Iehonia (598/7)  
Prima cucerire a Ierusalimului de către 
Nabucodonosor 
 
Sedechia (598/7-587/6)  
Nabucodonosor distrugere Ierusalimul. 
Începutul exilului babilonian (587/6) 
 

 
 
Considerații teologice.  

1. Regalitate și profetism. Cărţile Regilor se remarcă prin faptul că afirmă un principiu 
neobişnuit în evaluarea unui conducător. Un rege nu este judecat după faptele sale politico-
administrative, ci potrivit conduitei sale religioase sub specie Dei. Mai mult, regii sunt acuzaţi nu 
doar pentru propria lor idolatrie, ci şi pentru efectele acesteia asupra supuşilor, ei fiind vinovaţi 
de căderea poporul în păcat. În viziunea redactorilor, un adevărat rege ar fi trebuit să păzească 
“legământul Domnului, umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi 
aşezămintele Lui, precum sunt scrise în legea lui Moise” (3 Regi 2,3). Rari au fost însă regii care 
au îndeplinit acest dreptar, căci mai toţi regii „au făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului”: 
cult idolatru adus Domnului, cultul zeilor păgâni, consultarea oracolelor păgâne, crime şi 
nedreptăţi sociale, prigonirea profeţilor Domnului, războaie duse fără aprobare divină şi altele. 
Urmarea lor firească nu putea fi decât pedeapsa divină: sfârşitul celor două state şi deportarea 
poporului în exil. 

În perioada regalităţii, profeţii au fost cei care au luptat pentru păstrarea credinţei în 



Dumnezeu şi a dreptăţii sociale. Ei au stat împotriva regilor în situaţii în care aceştia uitau 
responsabilitățile față de popor. Prin profeți, Domnul și-a făcut cunoscut cuvântul. Dacă ei ar fi 
fost ascultaţi, alta ar fi fost soarta poporului. Din perspectiva deuteronomistă, profeții sunt 
dovada unei şanse de izbăvire oferite de Dumnezeu, dar ratate de Israel şi Iuda.  

 
 

C. Oancea 
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Cărţile 1-2 Paralipomena (Cronici) 
 
 
Cărţile Paralipomena (sau Cronici) prezintă istoria regilor David şi Solomon şi istoria 

regatului Iuda până la exilul babilonian. În final este menţionat edictul regelui persan Cirus care 
permitea evreilor din exil reîntoarcerea în Ţara Sfântă. Prezentarea coincide în mare măsură cu 
istoria din cărţile 1-4 Regi, dar există şi deosebiri faţă de aceasta. 

 
Numele, împărţirea cărţilor şi poziţia lor în canon. În Biblia ebraică aceste cărţi se 

numesc ִּדְבֵרי ַהּיִָמים diḇrê hayyāmîm (lit. „faptele zilelor”), adică Cronici. Sub această denumire 
apar cele două cărţi în majoritatea traducerilor moderne ale Bibliei. În vechime erau socotite o 
singură carte. Împărţirea textului în 2 cărţi apare pentru prima oară în Septuaginta. În Biblia 
ebraică, Cronicile fac parte din ultima grupă de cărţi – cea a aghiografelor (Ketuvim), fiind 
aşezate în încheierea tuturor cărţilor din Tanakh1. 

În Bisericile ortodoxe este uzuală denumirea de cărţile 1-2 Paralipomena – adică 
„omisiuni” (din istoria cărţilor Regilor) – denumire care provine din Septuaginta 
(παραλειποµένων α, β). Traducerea greacă aşează Paralipomena între cărţile istorice, după Ezdra 
şi Neemia. Această aşezare a ţinut cont de faptul că, din punct de vedere cronologic, 
evenimentele din Cronici preced istoria cărţilor Ezdra-Neemia. Denumirea de „omisiuni” arată 
că traducătorii greci le-au perceput ca pe o completare la istoria din 1-4 Regi. 

 
 

 
Structura cărţilor.  
Textul celor 2 cărţi poate fi împărţit în patru părţi: 
 

1Par 1-10 Prolog genealogic: de la Adam până la moartea lui Saul 
1,1-2,2 Urmaşii lui Adam până la cei doisprezece fii ai lui Israel 
2,3-55 Urmaşii lui Iuda 
3,1-24 Urmaşii lui David 
4,1-23 Urmaşii lui Iuda 
4,24-43 Urmaşii lui Simeon 
5,1-26 Urmaşii lui Ruben, Gad şi ½Manase (est) 
5,27-6,66 Urmaşii lui Levi şi cetăţile levitice 
7 Urmaşii lui Isahar, Veniamin, Neftali, ½Manase (vest), Efraim, 

Aşer 
8 Urmaşii lui Veniamin 
9,1-34 Locuitorii Ierusalimului 
9,35-44 Neamul lui Saul 

 

10 Sfârşitul lui Saul. Domnul dăruieşte regatul lui David 
1Par 11-29 Istoria domniei lui David 

11,1-9 David e uns rege şi cucereşte Ierusalimul 
11,10-12,41 Vitejii lui David 

 

13-16 Aducerea chivotului în Ierusalim 

                                                 
1 Abreviere pentru Tora-Neviim-Ketuvim (Legea, profeţii şi scrierile) = Biblia ebraică. 



17 Pregătirile pentru construirea templului. Profeţia lui Natan 
18-20  Războaiele purtate de David 
21-22 Alegerea locului pentru zidirea templului. Pregătirea celor necesare 

construcţiei. David îi predă lui Solomon sarcina construirii 
templului. 

23-27 Organizarea leviţilor şi a preoţilor. Serviciile lor.  
28-29,20 David îi predă lui Solomon planul templului. Donaţii pentru zidirea 

templului. Rugăciunea de mulţumire a lui David.  
29,21-25 Solomon moşteneşte tronul tatălui său.  

 

29,26-30 Sumar al domniei lui David 
2Par 1-9 Istoria domniei lui Solomon  

1 Înţelepciunea şi bogăţia lui Solomon 
2-7 Zidirea templului şi sfinţirea lui 
8 Construcţii şi măsuri administrative 
9,1-12 Vizita reginei din Saba 
9,13-28 Bogăţia, faima şi înţelepciunea regelui.  

 

9,29-31 Sumar al domniei şi moartea lui Solomon 
2Par 10-36 Istoria regilor din regatul Iuda 

10-12 Roboam 
13 Abia 
14-16 Asa 
17-20 Iosafat 
21 Ioram 
22,1-9 Ohozia 
22,10-23,21 Atalia 
24 Ioaş 
25 Amasia 
26 Ozia 
27 Iotam 
28 Ahaz 
29-32 Iezechia 
33 Manase 
34-35 Iosia 
36,1-10 Ioahaz, Ioiachim şi Iehonia 
36,11-21 Sedechia 

 

36,22-23 Edictul lui Cirus, regele Persiei 
 

 
Cuprinsul cărților. De-a lungul a 67 de capitole, cărțile Paralipomena prezintă istoria 

regalităţii în timpul lui David şi a fiului său, Solomon, apoi a regilor din regatul de sud Iuda, 
până la desfiinţarea statului şi începutul exilului babilonian. O notă finală aminteşte edictul 
regelui persan Cirus prin care cei din exil primeau dreptul de a se întoarce în Iudeea şi de a rezidi 
templul din Ierusalim. 

Primele 10 capitole ale cărţii 1Paralipomena prezintă istoria israelită începând cu primul 
om, Adam, şi sfârşind cu moartea regelui Saul. Această îndelungată perioadă de timp este 



acoperită aproape exclusiv prin genealogii, fără să existe o relatare istorică propriu-zisă până la 
relatarea despre sfârşitul lui Saul (cap. 10). Dintre urmaşii lui Adam este acentuată, mai întâi, 
descendenţa lui Avraam (1,29 ş.u.), apoi a celor 12 fii ai lui Iacov (2,1-9,44). Genealogia lui Iuda 
(2-4) precede pe cele ale fraţilor săi mai mari. În centrul ei se află genealogia lui David (3,1-24). 
Cea mai amplă prezentare se face genealogiei lui Levi (5-7). Între genealogiile referitoare la 
celelalte seminţii din vestul Ţării Sfinte (Isahar, Veniamin, Neftali, ½Manase, Efraim, Aşer) este 
încadrată şi o prezentare despre locuitorii Ierusalimului (9), dintre care sunt scoşi în evidenţă 
leviţii (portari, străjeri, responsabili petru obiectele şi materiile de cult, cântăreţi). Urmează o 
scurtă prezentare a neamului lui Saul (9,35-44). Doar sfârşitul regelui, în luptele împotriva 
filistenilor, e relatat. Moartea lui Saul a fost urmarea îndepărtării sale de Dumnezeu (10).  

Domnul îi dăruieşte tronul lui David, care este recunoscut drept rege de tot Israelul, în 
Hebron. David cucereşte apoi Ierusalimul de la iebusiţi. Domnia lui e întărită de Dumnezeu şi 
susţinută îndeosebi de războinicii care l-au urmat cu fidelitate încă din vremea când Saul îl 
prigonea şi care sunt amintiţi cu numele (11-13). David hotărăşte să fie adus chivotul Domnului 
din Chiriat-Iearim în Ierusalim. Pentru început, chivotul nu este adus în reşedinţa regală, ci e 
depus în casa lui Obed-Edom (14). Renumele lui David creşte odată cu victoriile repurtate 
împotriva filistenilor. Chivotul Domnului este apoi adus în oraşul lui David şi adăpostit într-un 
lăcaş ridicat special pentru acesta. Din porunca regelui, chivotul avea să fie purtat numai de 
leviţi. În sunetul trâmbiţelor, însoţit de cântările leviţilor, întregul poporul participă la ceremonia 
aducerii chivotului. David însuşi dă glas unei cântări de mulţumire şi preamărire a Domnului. 
După aducerea jertfelor, David binecuvântează poporul. Se împart prinoase şi fiecare israelit se 
întoarce la casa sa (15-16). Regele doreşte să zidească un templu în care să fie aşezat chivotul. 
Prin profetul Natan, Domnul îi descoperă că urmaşul său, Solomon, va înfăptui planul său (17). 
Dar David creează condiţiile favorabile pentru viitoarea construcţie, prin victoriile asupra 
popoarelor vecine. Obiectele din cupru, argint şi aur luate ca pradă de război sunt păstrate de 
rege pentru a servi viitorului templu (18-20). Locul pe care urma să fie ridicat templul este 
descoperit în urma recensământul efectuat de David la îndemnul lui Satan. Molima care s-a 
abătut asupra ţării ca pedeapsa pentru recensământ se opreşte în ţarina lui Aravna iebuseul. 
David cumpără de la acesta ţarina şi zideşte un altar aici, pentru că Domnul îi ascultase 
rugăciunile şi oprise plaga. Tot aici decide David să fie construită casa Domnului – templul. El 
se ocupă de pregătirea materialelor necesare pentru construcţie şi a lucrătorilor. Îi deleagă apoi 
sarcina de construire a templului lui Solomon şi porunceşte căpeteniilor poporului să îi dea tot 
sprijinul fiului său (21-22). Preoţii sunt împărţiţi de David în 24 de cete, la fel ca şi leviţii 
cântăreţi, în vederea slujirii la templu. Tot David îi organizează pe leviţi pentru a ocupa diferite 
slujiri la viitorul templu şi funcţii administrative în stat. Căpeteniile seminţiilor sunt desemnaţi ca 
înalţi funcţionari ai statului, stabilindu-se atribuţiile fiecăruia. (23-27). Ajuns la bătrâneţe, David 
îl predă lui Solomon sarcina construirii templului, în faţa adunării poporului. Toate planurile şi 
schiţele pentru templu sunt înmânate acestuia, precum şi danii din partea regelui şi a aristocraţiei 
israelite. David rosteşte o rugăciune de mulţumire şi se aduc jertfe Domnului. Solomon este uns 
rege şi se urcă pe tronul tatălui său. David moare la adânci bătrâneţe şi îndestulat de zile, după 40 
de ani de domnie glorioasă (28-29).  

Solomon se bucură de tot mai multă putere şi mărire, prin lucrarea lui Dumnezeu. În timp 
ce aducea jertfe la Ghibeon, Domnul i se descoperă în vis şi îi făgăduieşte înţelepciune, bogăţie 
şi faimă (1). Principala preocupare a noului rege este de a construi templul în Ierusalim. După 
strângerea muncitorilor, Solomon îi cere lui Hiram, regele Tirului, un constructor care să 
coordoneze lucrările. Lemnul de cedru şi chiparos din Liban este transportat pe mare, până în 



portul Iaffa, de unde este dus la Ierusalim pe uscat. Solomon foloseşte străinii din ţară pentru a 
extragerea şi transportul pietrei din munţi (2). Templul este ridicat pe muntele Moria, în ţarina 
cumpărată de David de la Aravna. Sunt descrise în detaliu structura clădirii, materialele folosite 
şi obiectele care se aflau în curtea şi în încăperile templului (3-5). Toţi bărbaţii israeliţi au 
participat la sfinţirea templului. În glasul cântării leviţilor, preoţii au adus chivotul, l-au aşezat în 
Sfânta Sfintelor, iar templul s-a umplut de slava Domnului. În rugăciunea rostită cu acest prilej 
solemn, regele Solomon îi cere Domnului să ia aminte la rugăciunile ce se vor înălţa către cer din 
acest sfânt lăcaş, pentru iertarea păcatelor poporului. Sfârşind regele rugăciunea, jertfa de pe altar 
a fost mistuită de foc căzut din cer. Festivităţile sfinţirii templului au durat şapte zile. Domnul i-a 
confirmat lui Solomon că a ales templul ca loc în care să dăinuiască veşnic numele Său. În 
acelaşi timp, regele a fost avertizat că Dumnezeu va lepăda acest templu şi poporul va fi smuls 
din ţară dacă uită poruncile Sale, închindându-se altor dumnezei (7). Pe lângă templu şi palatul 
regal din Ierusalim, Solomon a construit cetăţi destinate depozitării cerealelor sau ca puncte de 
fortificaţie, prevăzute cu garnizoane militare. Regina din Saba călătoreşte la Ierusalim pentru a se 
convinge de înţelepciunea regelui şi strălucirea regatului. Taxele strânse de la negustori şi de la 
regii vasali sporesc avutul ţării, corăbiile regale străbat mările şi se întorc încărcate de bogăţii, iar 
splendoarea palatului regal nu are asemănare în statele încojurătoare. Regii pământului vin să 
admire înţelepciunea şi avuţia lui Solomon (8-9).  

După moartea sa, seminţiile israelite nu îl acceptă pe fiul său, Roboam, ca rege. Iuda şi 
Veniamin rămân fidele fiului lui Solomon. Este relatată în continuare doar istoria regatului Iuda. 
Domnia regilor Asa, Iosafat, Iezechia şi Iosia este relatată amplu datorită interesului pentru 
propăşirea templului sau a măsurilor pozitive de reformare a cultului pe care aceştia le-au 
întreprins. Asa este apreciat pentru curăţarea cultului de elemente idolatre, la îndemnul profetului 
Azaria. Dar este mustrat de profetul Hanani pentru ca a pus mai presus alianţa militară cu 
Aramul decât încrederea în ajutorul Domnului (15-16). Prin reforma sa juridică, regele Iosafat a 
acordat funcţii de drept leviţilor şi preoţilor (17-20). Iezechia întreprinde o amplă reformă 
cultică, dusă la împlinire cu ajutorul leviţilor. Iezechia îi invită şi pe locuitorii din regatul Israel 
la sărbătoarea Paştilor în Ierusalim. Se reia astfel tradiţia întreruptă odată cu moartea lui 
Solomon, iar celebrarea Paştilor devine un prilej de unitate naţională. Regele a dispus măsuri 
pentru întreţinerea materială a preoţilor şi leviţilor din zeciuiala şi donaţiile strânse din popor. 
Datorită rugăciunilor regelui şi ale profetului Isaia, asirienii nu reuşesc să cucerească Ierusalimul. 
Dumnezeu a pus capăt bolii lui Iezechia întrucât acesta s-a smerit (29-32). În cadrul reformei 
sale, regele Iosia a eradicat formele de cult idolatru (Aşera, Baal) din ţară. În timpul lucrărilor de 
renovare a templului a fost descoperită cartea Legii. Urmând prevederile ei, Iosia a dispus ca tot 
poporul să reîncheie legământul cu Dumnezeu. Au fost îndepărtate cultele idoaltre şi s-au 
sărbătorit Paştile de către leviţi, preoţi şi popor, aşa cum nu au mai fost ţinute dinainte de 
instaurarea regalităţii, din timpul lui Samuel. Regele Iosia a sfârşit tragic, în lupta împotriva 
faraonului Necho şi a fost jelit de popor. Profetul Ieremia a dat glas unei cântări de plângere 
pentru regele decedat. 

Cei mai mulţi regi au parte de o apreciere negativă în cărţile Paralipomena. Totuşi, cei care 
s-au smerit, căindu-se pentru păcate, au fost iertaţi de Dumnezeu. Este, mai întâi, cazul lui 
Roboam, care s-a smerit în urma cuvântării profetului Şemaia. Ţara nu a mai fost cotropită de 
Şişac regele Egiptului, dar a devenit vasală acestuia (12). Un caz aparte îl constituie regele 
Manase. Acesta i-a întrecut pe toţi înaintaşii săi în fărădelegi, crime şi idolatrie. Pentru păcatele 
sale a fost făcut rob de asirieni şi dus în Babilon. Ajuns în strâmtorare, Manase s-a rugat 
Domnului pentru iertarea păcatelor sale. Rugăciunea de pocăinţă i-a fost ascultată şi Manase s-a 



întors la Ierusalim, săvârşind în continuare doar fapte bineplăcute Domnului (33).  
Ultimul rege în Ierusalim a fost Sedechia, care a refuzat să mai fie vasal babilonienilor. 

Ţara a fost cucerită, de babilonieni. Nabucodonosor a distrus Ierusalimul şi a ars templul, iar 
locuitorii au fost duşi în exil vreme de 70 de ani, după cum profeţise Ieremia. Apoi, prin grija 
Domnului, regele Cirus al perşilor a permis reîntoarcerea celor din exil în ţară şi rezidirea 
templului din Ierusalim (36).  

 
 
Geneza cărţii. Având în vedere că în textul cărţilor nu este indicat autorul, ipotezele 

despre scrierea Cronicilor se bazează pe observaţii interne şi intratextuale. Pe lângă importanţa 
leviţilor şi a templului din Ierusalim în evocarea istoriei regalităţii, se observă numeroase referiri 
la alte cărţi ale Vechiului Testament. 

 
1. Izvoarele folosite. Se poate constata cu uşurinţă că Paralipomena reproduce pe arii 

întinse istoria din cărţile 1-4Regi. Acestea au constituit izvorul principal al autorului. Pe lângă 
acestea, cărţile Cronici au utilizat şi alte izvoare biblice şi extrabiblice, unele dintre ele fiind 
menţionate explicit. 

- Din Pentateuh sunt extrase îndeosebi genealogiile  
- Genealogii aflate în cărţile istorice au fost deasemenea folosite  
- Există multe citate sau parafrazări din Psalmi. Referiri la Psalmi se regăsesc şi în 2Par 

5,13; 7,3.6; 20,21. Autori de cântări ale căror nume s-au păstrat în titlurile psalmilor sunt 
menţionaţi în Cronici ca făcând parte dintre leviţi : Asaf, Core, Iedutun, Heman şi Etan. 

- Există referiri la scrieri profetice. Dintre profeţii mari sunt amintiţi Isaia şi Ieremia ca 
autori de scrieri  

În Paralipomena sunt menţionate şi izvoare extrabiblice.  
 
2. Autorul şi timpul scrierii cărţii. Niciuna din cărţile Vechiului Testament nu oferă 

descrieri atât de extinse despre leviţi precum Paralipomena (cf. 1Par 5-6; 23-27). Atât 
genealogiile leviţilor cât şi organizarea şi funcţionarea lor în toate domeniile vieţii sociale sunt 
amplu detaliate. De asemenea, toată istoria regilor gravitează în jurul templului, domnia acestora 
fiind judecată în funcţie de atitudinea acestora faţă de casa Domnului. Exilul şi reîntoarcerea din 
exil sunt amintite (2Par 36). Pe baza acestor observaţii se poate presupune că aceste cărţi au fost 
scrise în perioada postexilică, în medii levitice din preajma celui de-al doilea templu.  

 
Scopul cărţii. Accente teologice. Cărţile Paralipomena rescriu istoria regalităţii din 

perspectiva şi în interesul comunităţii iudaice postexilice din provincia (persană) Iudeea. Această 
viziune asupra propriei istorii este orientată pragmatic. Scopul ei principal este de a contribui la 
refacerea socială şi la consolidarea identităţii religios-naţionale. Sunt relatate doar acele 
evenimentele care slujesc acestui scop. Evenimente care aruncă umbră asupra biografiei regilor 
David şi Solomon sunt omise.  
 
Deosebirile faţă de 1-4Regi scot în evidenţă preocuparea Cronicilor de a oferi o imagine pozitivă a istoriei, necesară 
în vremuri de restaurare religios-națională: 
 
- istoria Israelului până la David e rezumată prin genealogii. Despre Saul se relatează doar sfârșitul său și al dinastiei 
sale (1Par 10 cf. 1Reg 9-31) 
- păcatul lui David (adulterul cu Batșeba şi uciderea lui Urie) nu e menționat (cf. 2Reg 11) 
- revolta lui Abesalom şi împrejurările care au dus la ea nu sunt amintite (cf. 2Reg 13-19) 



- execesele din ultima perioadă de domnie a lui Solomon (harem, idolatrie) sunt omise (cf. 3Reg 11) 
- după moartea lui Solomon e relatată doar istoria regatului Iuda. E omisă istoria regatului Israel (cf. 3Reg 12-4Reg 
17) 
- în schimb este menţionată pocăinţa regelui Manase, reîntoarcerea sa din exil și râvna regelui pentru slujirea curată 
a Domnului (2Par 33 cf. 4Reg). 
 

Templul. Istoria expusă în Paralipomena gravitează în jurul templului din Ierusalim, centrul 
cultului şi locul întâlnirii cu Dumnezeu. De aici, Domnul îşi revarsă binecuvântarea şi milele 
Sale bogate asupra oamenilor. Aici, poporul îl preaslăveşte pe Domnul prin jertfe, rugăciuni, 
cântări şi sărbători. Legătura între Dumnezeu şi popor se realizează prin mijlocirea personalului 
de cult. Istoria până la David e văzută ca o preistorie a templului – de aceea se rezervă un spaţiu 
generos genealogiilor levitice şi Ierusalimului în prolog (1Par 1-10). David şi Solomon sunt 
regii-model datorită rolului pe care l-au avut în ridicarea casei Domnului: David este 
întemeietorul templului, Solomon este constructorul lui. Istoria regilor de după Solomon e 
expusă din prisma atitudinii acestora faţă de templu. Cei care au contribuit semnificativ la 
construirea și bunăstarea templului sunt evocaţi pe larg (Asa, Iosafat, Iezechia şi Iosia).  

 
Principiul retribuţiei. Orientare pragmatică a istoriografiei croniste se observă şi din 

importanţa pe care o dă principiului retribuţiei: ascultarea faţă de Dumnezeu e răsplătită prin 
succese, pe când neascultarea e urmată de eşec şi cădere. Această lecţie pentru comunitatea 
iudaică postexilică este ilustrată cu exemple din trecut. În urma măsurilor cultice sunt menţionate 
realizările unui rege, pe când fărădelegea religioasă explică pedeapsa/sfârşitul unui rege: 

 
Saul moare în lupta împotriva filistenilor (1Par 
10,1-12) 

← Saul nu păzeşte cuvântul Domnului, 
consultă o vrăjitoare şi nu cercetează pe 
Domnul (1Par 10,13-14) 

David aduce chivotul în Ierusalim şi pregăteşte 
materiale pentru templu (1Par 13) 

→ Domnul întăreşte domnia sa. Succese 
militare (1Par 14) 

Solomon construieşte templul (2Par 1-7) → succese militare şi administrative (2Par 8,1-
11) 

Măsuri cultice ale lui Solomon (2Par 8,12-16) → înţelepciunea, faima şi bogăţia regelui (2Par 
8,17-9,28) 

Manase profanează templul (2Par33,2-10) → asirienii îl înving şi e exilat în Babilon 
(33,11) 

Manase se pocăieşte şi se întoarce la Domnul 
(33,12) 

→ este iertat, se întoarce pe tron şi slujeşte 
Domnului (33,13-17) 

 
 
 
 



Cărţile Ezdra şi Neemia 
 
Având în vederea transmiterea cărţilor Ez- Ne ca o singură carte e potrivit ca ele să fie 

tratate împreună. 
Cărţile Ezdra şi Neemia prezintă istoria postexilică a iudeilor întorşi din exilul babilonian 

în ţara sfântă. 
 
Numele, împărţirea cărţilor şi poziţia lor în canon. În Biblia ebraică cărţile Ezdra (ֶעזְָרא) 

şi Neemia (נְֶחְמיָה) apar separate, deşi în antichitate erau socotite ca o singură carte. Şi în LXX 
cele două formează cartea Ezdra β. În LXX există şi cartea Ezdra α, care în bibliile noastre e 
3Ezdra. În vulgata apare şi o scriere apocrifă sub numele de 4Ezdra (apocalipsa lui Ezdra)  

 
TM LXX Vulgata Biblia sinodală 

 Ezdra α 3 Ezdra 3 Ezdra (necanonică) 
Ezdra 1 Ezdra Ezdra 

Neemia 
Ezdra β 

2 Ezdra Neemia 
- - 4 Ezdra (apocrifă) - 
    

 
 

În Biblia ebraică, Ez-Ne fac parte din ultima grupă de cărţi – cea a aghiografelor (Ketuvim), fiind 
aşezate înaintea Cronicilor. În LXX cărţile fac parte din grupa cărţilor istorice şi urmează după 
Cronici (Paralipomena).  

 
 
Structura cărţilor.  

 
 

I. Ezd 1-
6 

Întoarcerea exilaţilor şi rezidirea templului din Ierusalim 

1 Cirus încuviinţează repatrierea exilaţilor şi reconstruirea 
templului.  

1-2 Întoarcerea în 
Iudeea 

2 Lista celor întorşi din exil 
3-4 Începutul construcţiei şi piedicile întâmpinate 3-6 

 
Rezidirea  
templului 5-6 Înlăturarea piedicilor, reluarea construcţiei şi finalizarea ei. 

Sfinţirea templului 
II. Ezd 7-
10 

Activitatea lui Ezdra: Zidirea comunităţii pe temelia Legii 

7 Călătoria lui Ezdra din Babilon la Ierusalim 7-8 Misiunea lui 
Ezdra 8 Lista însoţitorilor lui Ezdra 

9 Problema căsătoriilor mixte. Rugăciunea lui Ezdra 9-10 Desfacerea 
căsătoriilor 
mixte 

10 Adunarea publică, decizia (legământul) desfacerii 
căsătoriilor mixte şi împlinirea ei 

III. Ne 1-
13 

Activitatea lui Neemia: Refacerea zidului Ierusalimului şi consolidarea comunităţii 
pe temelia Legii 

1-7 Construirea 1,1- Călătoria lui Neemia din Suza la Ierusalim cu aprobarea 



2,10 regelui persan 
2,11-
4,231 

Începutul construcţiei. Piedici externe 

5 Tensiuni sociale (piedici interne) 
6,1-
7,4 

Continuarea şi finalizarea construirii zidului 

zidurilor 
Ierusalimului 

7,5-72 Lista celor întorşi din exil 
8 Ceremonia lecturii şi explicării publice a Legii. Sărbătoarea 

corturilor 
9 Liturghie penitenţială.  

8,12-
10,40 

Promulgarea 
Legii. 
Reînnoirea 
legământului  
 

10 Asumarea publică a Legii prin legământ scris 

11 Repartizarea locuitorilor în Ierusalim şi în celelalte cetăţi 
ale provinciei Iudeea 

12,1-
26 

Lista personalului de cult  

12,27-
43 

Sfinţirea zidului Ierusalimului 

11-12 Măsuri 
organizatorice 

12,44-
47 

Măsuri pentru întreţinerea personalului de cult 

13,1-3 Excluderea străinilor din comunitate 
13,4-
14 

Înlăturarea neregulilor de la templu 

13,15-
22 

Măsuri pentru respectarea sabatului 

13 Măsuri de 
purificare a 
cultului şi 
comunităţii  

13,23-
31 

Desfacerea şi interzicerea căsătoriilor mixte. Înlăturarea 
preoţilor vinovaţi. Reglementarea cultului. 

 

 
Cuprinsul cărților. Ezdra şi Neemia înfăţişează perioada de refacerea a comunităţii 

iudaice în Ierusalim şi provincia Iudeea, în epoca persană. În primul său an de domnie, Cirus, 
regele Persiei, a permis întoarcerea evreilor din exil şi rezidirea templului din Ierusalim. Cirus a 
dispus ca repatriaţilor să li se restituie vaselor luate de Nabucodonosor din templu şi să 
beneficieze de donaţii. Sub conducerea lui Şeşbaţar s-a întors un prim contigent de exilaţi, din 
seminţiile lui Iuda şi Veniamin. Cei întorşi au repopulat Ierusalimul şi cetăţile provinciei. În 
Ierusalim a fost ridicat un altar, s-a reluat sacrificiul zilnic şi a fost celebrată sărbătoarea 
corturilor. Totodată poporul a început să doneze bani pentru rezidirea templului. după doi ani de 
la întoarcerea din exil, din iniţiativa preotului Iosua şi a prinţului Zorobabel, au început lucrările 
de construcţie a celui de-al doilea templu. La punerea temeliei, preoţii şi leviţii au intonat psalmi 
de laudă, iar poporul plângea pentru templul de altădată şi se bucura pentru cel nou. Locuitorii 
Samariei, urmaşi ai israeliţilor şi ai coloniştilor aduşi de asirieni în regatul de Nord, s-au oferit să 
ajute la zidirea templului, dar au fost refuzaţi de iudeii repatriaţi. Din această pricină, ei au căutat 
să împiedice refacerea templului, urzind intrigi şi trimiţând scrisori către regii persani. Ei 

                                                 
1 În Biblia sinodală. 4,17 în Biblia ebraică şi LXX. 
2 În Biblia sinodală. 7,72b în Biblia ebraică.  



reclamau că iudeii refac Ierusalimul pentru a se răzvrăti împotriva imperiului persan. Ca urmare 
a intrigilor, lucrările la templu au fost oprite. Odată cu venirea pe tronul persan a regelui Darius, 
profeţii Agheu şi Zaharia au îndemnat poporul să reînceapă lucrările la templu. Guvernatorul 
provinciei Transeufrat a încercat să oprească lucrările, dar la insistenţele iudeilor s-a căutat în 
arhivă decretul lui Cirus prin care se îngăduia zidirea templului. Darius a dispus ca guvernatorul 
provinciei să nu împiedice construcţia, ci lucrările să chiar fie finanţate cu sume din vistieria 
provinciei. Astfel, după 8 ani de la punerea temeliei, cel de-al doilea templu a fost sfinţit şi cultul 
organizat după prescripţiile legii mozaice (Ez 1-6). 

În timpul domniei regelui persan Artaxerxes, cărturarul Ezdra a pornit din Babilon la 
Ierusalim, având încuviinţarea regelui de a reorganiza viaţa iudeilor după legea Domnului. 
Împreună cu Ezdra s-a întors un alt contigent de exilaţi din Babilon. Ajunşi în Ierusalim, ei au 
predat ajutoarele pentru templu donate de regele persan. Ezdra află de existenţa căsătoriilor 
mixte în comunitatea iudaică de aici. Mulţi dintre iudei, începând cu fruntaşii, erau căsătoriţi cu 
femei din neamurile străine care locuiau în ţară. Ezdra privea căsătoriile mixte ca o încălcare a 
legământului cu Dumnezeu şi aflarea acestei stări de fapt l-a transpus în stare de doliu (sfâşierea 
hainei, smulgerea părului şi a bărbii, mâhnire profundă). La vremea jertfei de seară, Ezdra a 
rostit o rugăciunea de penitenţă în numele poporului care părăsise poruncile Domnului prin 
căsătoriile cu femei străine. Ezdra deplângea faptul că iudeii repetau păcatul strămoşii lor, care s-
au amestecat cu popoarele străine din ţară şi au fost pedepsiţi prin exil. Poporul care a ascultat 
rugăciunea lui Ezdra a mărturisit infidelitatea faţă de Domnul. Toţi au hotărât să încheie 
legământ în faţa Domnului că îşi vor lăsa femeile străine şi copiii născuţi de acestea. A fost 
convocat tot poporul în Ierusalim, sub ameninţarea excomunicării celor care refuză să se 
prezinte, şi s-au stabilit responsabili din fiecare seminţie care să ducă la împlinire decizia de 
desfacere a căsătoriilor mixte. Au existat doar câteva împotriviri. Printre cei care şi-au repudiat 
soţiile şi copiii au fost şi preoţi şi leviţi (Ez 7-10) 

Neemia, un iudeu care trăia în Suza şi era paharnicul regelui persan Artaxerxes, relatează 
începutul misiunii sale. Aflând că zidurile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile cetăţii arse, 
Neemia se întristează şi se roagă Dumnezeului ceresc, cerându-I ajutorul. Apoi cere îngăduinţa 
regelui de a pleca la Ierusalim pentru a reface zidurile cetăţii. Regele încuviiţează să fie însoţit de 
o escortă, îi înmânează scrisori pentru a le prezenta guvernatorilor din provincia Transeufrat. 
Neemia primeşte şi lemn pentru lucrările de restaurare. După trei zile de la sosirea în Ierusalim, 
Neemia inspectează noaptea, în ascuns, zidurile cetăţii, evaluând gradul de deterioare şi 
observând unde sunt spărturi. Dimineaţa anunţă căpeteniilor scopul venirii sale în Ierusalim: 
refacerea zidurilor cetăţii. Toţi primesc vestea cu bucurie şi încep lucrările. Vestea ajunge însă şi 
la Sanbalat Horonitul, Tobie Amonitul şi Gheşem Arabul, care ameniţă să zădărnicească 
refacerea zidului, afirmâd că în spatele refacerii zidurilor se ascunde intenţia celor din Ierusalim 
de a se răzvrăti împotriva regelui persan. La refacerea zidului au lucrat atât locuitorii 
Ierusalimului, cât şi cei din provincie. Fiecare familie a zidit o parte din zid şi din porţile cetăţii. 
Aflând că Sanbalat, Tobia, amoniţii şi aşdodiţii plănuiesc un atac împotriva Ierusalimului, 
Neemia rânduieşte bărbaţi înarmaţi alături de cei care lucrează la zid şi organizează pază 
noaptea. Pe lângă piedicile venite din afară, lucrările erau ameninţate de eşec datorită unor 
tensiuni sociale ivite între iudei. Lucrând neîncetat la zid, mulţi dintre oamenii de rând sărăcesc 
şi sunt nevoiţi să împrumute bani pentru mâncare. Ajung să-şi pună proprietăţile zălog sau devin 
sclavi. Doar creditorii profită de situaţie, fiindcă percep dobândă şi confiscă bunurile celor care 
nu au cum să plătească. Luând act de tulburarea din popor, Neemia i-a convocat pe creditori şi i-
a mustrat. S-a dat pe sine exemplu, fiindcă îşi iertatase creditorii de datorii. Cei vinovaţi au jurat 



să înapoieze bunurile confiscate de la fraţii lor. Neemia a decis să nu mai perceapă dări de la 
lucrători şi a renunţat la drepturile băneşti care i se cuveneau ca guvernator. Au lucrat atât el cât 
şi oamenii săi alături de popor, la ridicarea zidului. Pe cheltuiala sa mâncau toţi lucrătorii. 
Intrigile şi acuzele lui Sanbalat au fost întâmpinate cu mult tact de Neemia. El nu s-a lăsat 
impresionat de unii din iudeii care îl sfătuiau să se fugă, ştiind că aceştia primiseră bani de la 
Sanabalat şi Tobie pentru a-l speria. Între mai marii comunităţii erau persoane care colaborau în 
ascuns cu Sanbalat şi Tobie împotriva lui Neemia. După terminarea zidului, Neemia şi-a 
desemnat fratele ca administrator al cetăţii, fiind unul dintre oamenii în care putea avea 
încredere. A organizat paza zidurilor, poruncind ca porţile cetăţii să se deschidă doar când 
soarele începe să dogorească şi să fie închise când încă mai e pe cer. Locuitorii Ierusalimului au 
fost organizaţi să asigure paza cetăţii cu rândul. Relatarea lui Neemia se încheie cu lista celor 
care s-au întors din exilul babilonian (1-7).  

Odată ce zidurile Ierusalimului sunt refăcute şi comunitatea e apărată de ameninţări 
externe, urmează refacerea internă, religioasă, a ei. Rolul principal în această misiune îi revie lui 
cărturarului şi preotului Ezdra. În Ierusalim, Ezdra dă citire Legii în faţa întregului popor, de 
dimineaţa până la amiază. Lectura are loc în cadrul unei ceremonii liturgice, fiind însoţită de 
cântări de laudă, rugăciune şi închinare în faţa lui Dumnezeu. Leviţii tâlcuiesc apoi poporului 
cele citite din cartea Legii. Ezdra îndeamnă poporul să primească cu bucurie această zi sfântă şi 
să nu fie întristaţi. Ceremonia a continuat cu sărbătoarea Corturilor. În a douăzeci şi patra zi a 
lunii s-a proclamat post poporul a participat la o ceremonie penitenţială. După lecturile din cartea 
Legii şi laudele aduse a urmat rugăciunea de penitenţă prin care poporul, după o evocare a 
istoriei de la Avraam până la întoarcerea din exil, îşi plângea păcatele şi cerea iertare lui 
Dumnezeu. Poporul a încheiat legământ în faţa lui Dumnezeu că va păzi Legea. Actul 
legământului a fost semnat de căpeteniile familiilor, preoţi şi leviţi (8-10). 

Căpeteniile poporului s-au stabilit în Ierusalim. Pentru repartizara poporului s-au aruncat 
sorţi, astfel ca o zecime din iudei să locuiască în Ierusalim. Ceilalţi s-au aşezat în cetăţile din 
ţară. Este redată lista celor care locuiau în Ierusalim şi în ţară, familiile leviţilor în funcţie de 
funcţia lor, lista preoţilor şi a leviţilor întorşi din exil alături de Iosua şi Zorobabel.  

Neemia descrie ceremonia de sfinţire a zidului Ierusalimului, la care au participat toţi 
preoţii, leviţii şi cântăreţii, din oraş şi din provincie. Preoţii şi leviţii au sfinţit poporul, zidurile şi 
porţile cetăţii, în sunetul trâmbiţelor şi al cântărilor de laudă. Poporul, împărţit în două coruri, a 
făcut înconjurul cetăţii pe ziduri şi s-a îndreptat spre templu, unde s-au adus jertfel cuvenite unei 
zile de mare bucurie. Au fost luate măsuri referitoare la strângerea şi administrarea dărilor ce se 
cuveneau preoţilor şi leviţilor (11-12). 

În această perioadă au fost îndepărtaţi toţi străinii din comunitatea iudaică. S-a interpretat 
astfel prescripţia din Lege care interzice ca amoniţilor şi moabiţii să fie primiţi în adunarea 
Domnului (cf. Deut 23,4-6). Tot din Lege era extrasă şi justificarea: acester popoare s-au 
împotrivit israeliţilor în vremea ieşirii din Egipt (cf. Num 22,5-6).  

Neemia a luat măsuri pentru îndepărtarea unor nereguli din Ierusalim. În vreme ce Neemia 
a fost plecat la Suza, unul dintre preoţi, înrudit cu Tobie, a ocupat o cameră anexă de la templu şi 
a destinat-o lui Tobie. La întoarcere, Neemia a poruncit să fie eliberată cameră şi să fie redată 
pentru uzul templului. Strângerea dărilor pentru leviţi fusese neglijată, iar aceştia au plecat din 
Ierusalim. Neemia a remediat această neglijenţă. În lipsa lui Neemia nu mai fusese respectat 
sabatul. Negustorii din ţară veneau la Ierusalim şi îşi vindeau produsele în această zi. Neemia a 
poruncit ca porţile Ierusalimului să rămână închise în ziua sabatului. Neemia a constatat existenţa 
căsătoriilor mixte. Unii dintre iudei erau căsătoriţi cu femei din Aşdod, Amon şi Moab, iar copiii 



acestora nu mai vorbeau evreieşte. Neemia i-a certat aspru, amintindu-le că Solomon a fost atras 
în păcat de femeile străine. Pe preotul Ioiaida l-a alungat, întrucât acesta se căsătorise cu fiica lui 
Sanbalat. Neemia a dus la împlinire prescripţiile Legii, desfacând căsătoriilor mixte şi curăţind 
comunitatea de străini. A organizat slujirea preoţilor şi leviţilor, îngrijindu-se de buna 
funcţionare a cultului de la templu (13).  

 
 
 
Geneza cărţii Ezdra-Neemia. Încercarea de a reconstitui procesul alcătuirii acestei scrieri 

e îngreunată de probleme literare şi cronologice. Nu e astfel de mirare că părerile cercetătorilor 
variază şi că există mai multe ipoteze despre alcătuirea cărţii şi timpul scrierii ei.  

În ciuda unităţii structurale a cărţii Ez-Ne, asigurată de tema edificării (a Templului, a 
comunităţii pe temelia Legii, a Ierusalimului), se constată o diversitate a materialelor care o 
alcătuiesc: corespondenţa cu curtea persană, decrete ale regilor persani, liste de repatriaţi, 
memorii ale lui Ezdra şi Neemia şi relatări despre activitatea lor ş.a.  

 
1. Izvoare. E evidentă intenţia autorului cărţii Ez-Ne de arăta că relatarea sa istorică se 

bazează pe izvoare. Deşi e posibil ca documentele pe care le citează să fi fost prelucrate înainte 
de preluarea lor, în esenţă ele se bazează pe surse autentice.  

a. Edicte ale regilor persani şi corespondenţa dintre aceştia şi provincia Transeufrat. 
Edictul lui Cirus e redat în ebraică (1,2-4) şi aramaică (6,3-5). Scrisorile sunt redate în limba 
aramaică – limba oficială la curtea persană – şi sunt cuprinse în cap. 4-6.  

b. Memoriile lui Ezdra (Ezr 7,27-9,15). În această secţiune Ezdra expune misiunea 
îndeplinită în Ierusalim (pers. 1 sg.). Memoriile sale sunt încadrate de relatări despre activitatea 
lui Ezdra (pers. 3 sg.): Ez 7,1-11 şi 10,1-44.  

c. Memoriile lui Neemia (Ne 1,1-2,20; 3,33-7,5; 12,31-43; 13,4-31). Expunerile lui Neemia 
(la pers. 1. sg.) se încheie cu câte o suplicaţie către Dumnezeu (3,36-37; 6,14; 13,14.22.31). 
Memoriile sunt întrerupte de diverse liste şi de pericopa despre promulgarea Legii (Ne 8-10).  

c. Liste. Aceste cuprind numele celor repatriaţi (Ez 2=Ne 7,6 ş.u.), al însoţitorilor lui Ezdra 
(Ez 8), al preoţilor căsătoriţi cu femei străine (Ez 10,18 ş.u.), al semnatarilor legământului (Ne 
10,1 ş.u.), al locuitorilor Ierusalimului (Ne 11,3 ş.u.), al preoţilor şi leviţilor (Ne 12,1-26) 

c. Alte cărţi biblice. Există referiri directe sau indirecte la istoria din Ieşire şi Iosua, la 
norme legislative din Levitic şi Deuteronom, sau la cărţile profetice Agheu şi Zaharia 1-8).  

 
2. Autorul şi timpul scrierii cărţii Ez-Ne. Pe baza evenimentelor la care se referă şi a 

faptului că utilizează izvoare din epoca persană se poate plasa compunerea cărţii începând cu 
această epocă (sec. 5-4 î.H.). Menţionarea drahmei greceşti ca monedă (Ez 2,69, Ne 7,70-71) 
face posibilă datarea în epoca elenistică (spre sfârşitul sec. 4 sau în sec. 3 î.H). Autorul nu e 
cunoscut, dar se presupune că a fost apropiat de Templu şi de cercurile învăţătorilor de Lege din 
Ierusalim.  

La ora actuală există păreri diferite despre apariţia cărții Ezdra-Neemia. Ipotezele 
formulate încearcă să dea o explicație cât mai plauzibilă pentru diversitatea literară a operei.  

 
 
Scopul cărţii. Accente teologice. În spatele schiţei istorice a renaşterii lui Israel, cartea 

Ezdra Neemia vădeşte preocuparea teologică de a defini identitatea lui Israel în epoca 



postexilică. Comunitatea iudaică postexilică e fundamentată religios şi etnic şi viaţa ei gravitează 
în jurul a trei piloni: Ierusalimul, Templul şi Legea. 

În conturarea identităţii noii comunitate se pot distinge două preocupări majore:  
-afirmarea continuităţii cu Israelul preexilic. Întoarcerea exilaţilor în Iudeea e descrisă după 

paradigma istoriei sfinte a lui Israel (Ieşire-Iosua-Regi). Ieşirea din Egipt, aşezarea în Canaan şi 
construirea Templului lui Solomon sunt repetate de iudeii întorşi din Babilon, care se stabilesc în 
Iudeea şi rezidesc Templul din Ierusalim (Ez 1-6). Simboluri centrale ale Israelului preexilic – 
Ierusalimul, „oraşul sfânt” (Ne 11,1.18) şi Templul – sunt punţile prin care comunitatea iudaică e 
legată de epoca regalităţii.  

-delimitarea „ad extram” a comunităţii iudaice. Cei întorşi din exil, proveniţi în principal 
din seminţiile Iuda şi Veniamin, au conştiinţa că reprezintă noul Israel. În epoca preexilică, 
israelit era cel care locuia în statul Israel şi se închina Domnului. Spre deosebire de epoca statală, 
în comunitatea iudaică postexilică nu toţi locuitorii ţării reprezintă poporul Israel. A fi iudeu 
presupune, desigur, adorarea Domnului, dar şi descendenţa iudaică (pe linie maternă). 
Samarinenii – deşi erau israeliţi (urmaşi ai locuitorilor regaltului de Nord, care se închinau 
Domnului) – sunt respinşi de comunitatea din Iudeea. Străinii din ţară sunt îndepărtaţi din 
comunitate (Ne 13). Iudeii care aveau soţii străine îşi repudiază soţiile împreună cu copiii 
rezultaţi din aceste căsătorii. Comunitatea a pus în aplicare desfacerea căsătoriilor mixte din 
dorinţa de a  păstra curată „sămânţa sfântă” (Ez 9,2) şi de a nu repeta greşelile trecutului (Ez 
9,1.11-14; Ne 13,26). Trebuie menţionat că exclusivismul impus de Ezdra şi Neemia nu a fost 
lipsit de oarecare împotriviri (Ez 10,15) şi cărţile Rut şi Iona s-au născut, probabil, tot ca o 
reacţie împotriva acestor măsuri. 

Identitatea noii comunităţi se păstrează prin fidelitate faţă de Tora (Lege). În centrul cărţii 
(Ne 8-10) se relatează promulgarea Torei şi angajamentul luat de comunitate de a trăi după 
preceptele acesteia. Tora devine centrul vieţii religioase şi sociale a iudaismului: cultul are în 
centru lectura şi interpretarea Torei şi sunt puse în aplicare legile privind sabatul, obligaţiile faţă 
de Templu ale iudeilor şi prescripţiile referitoare la căsătorie (Ne 13). 

Lipsa referirilor la Ez-Ne în Noul Testament şi măsurile de delimitare „ad extram” a 
comunităţii iudaice postexilice au făcut ca această carte să se bucure de o atenţie redusă, dacă nu 
chiar de desconsiderare în creştinism. Dar cartea Ez-Ne este importantă pentru subliniază 
dimensiunea religioasă a existenţei unui individ, unei comunităţi sau a unui popor. Credinţa în 
Dumnezeu, definirea religioasă a identităţii, fidelitatea faţă de tradiţia religioasă şi simbolurile ei, 
construirea vieţii după preceptele Sf. Scripturi – toate acestea sunt principii cu o relevanţă 
deosebită pentru creştini în lumea de astăzi. 

 
 
 

C. Oancea  
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Cartea Estera (Estir) 

 

Numele și textul cărții. Numele acestei cărți provine de la eroina pricipală a acțiunii relatate, 
o evreică ajunsă soția împăratului persan Ahașveroș (Xerxes I; Artaxerxes în LXX). Textul 
grec al cărții, păstrat în LXX, este mai lung decât cel din Biblia ebraică. Fer. Ieronim, 
traducătorul Vulgatei, a separat adaosurile din textul grec de restul cărții și le-a mutat ca 
suplimente în anexa cărții. Ulterior, traducerile Bibliei au preluat modificare operată de 
Ieronim și au tipărit suplimentele la sfârșitul Vechiului Testament, ca adaosuri necanonice la 
unele cărți canonice. În edițiile sinodale ale Bibliei românești se tipărește varianta LXX, unde 
suplimentele față de textul ebraic apar în cuprinsul cărții. 

 

Structura cărţii (în LXX): 

1,1 Visul lui Mardoheu 

1,1-2  Estera ajunge soţia regelui persan  

3-7  Planul lui Aman de exterminare a evreilor şi eşecul său. 

8,1-9,19  Evreii se apără şi îi înving pe cei care doreau exterminarea lor 

9,20-10,3  Instituirea sărbătorii Purim 

10,3 Tâlcuirea visului lui Mardoheu. Informaţie despre traducerea cărţii în greacă 

 

 

Cuprinsul. Vezi Biblia. 

 

Autorul și timpul scrierii. Relatarea despre complotul anti-iudaic deturnat de Estera și 
Mardoheu stă în strânsă legătură cu sărbătoarea Purim (“sorți”, în lb. persană), celebrată până 
în ziu a de azi în iudaism, în 14-15 Adar (în luna martie). E posibil ca această istorie să fi 
apărut ca un fundament narativ pentru instituirea sărbătorii respective (9,17-32). Din carte 
reiese că însuși Mardoheu a scris această istorie (9,20). Timpul scrierii este cu siguranță 
postexilic, fiindcă evenimentele se petrec în perioada persană. Unii autori consideră că această 
scriere a apărut în perioada seleucidă, când iudaismul a cunoscut persecutări religioase din 
partea autorității statale (Antioh IV Epifanes), adică în sec II î.H. Autorul nu ne este cunoscut. 
Versiunea greacă ne informează că scrierea ar fi fost tradusă din ebraică de un oarecare 
Lysimah, în Ierusalim.  

 

Suplimentele grecești la Estera. Este vorba de pasaje în care sunt redate: 

-decretele regelui persan 

-visul lui Mardoheu care prevestea prigonirea iudeilor 

-tâlcuirea visului lui Mardoheu 

-rugăciunile Esterei și a lui Mardoheu pentru izbăvirea evreilor de pogrom  

-o notă asupra traducătorului cărții în greacă. 
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O caracteristică a textului grec este dimensiunea religios-spirituală. În textul ebraic, numele 
lui Dumnezeu nu e nici măcar amintit, Istoria pare mai mult o evocarea a intrigilor de palat, în 
care diplomația și iscusința sunt cheia depăşirii crizei în care ajunseseră evreii din imperiul 
persan. Din acest motiv (la care se aduăugau unele neverosimilităţi istorice) cartea Estera fost 
obiect de dispută în iudaism, fiind discutat de rabini dacă această carte merită să fie primită în 
canon sau nu. În cele din urmă ea a fost primită, dar cu reticențe, astfel încât adesea nu e 
amintită în listele canonice din primele secole creștine. 

Varianta greacă nu numai că menționează numele lui Dumnezeu, dar rugăciunile afirmă 
providența Sa, faptul că El este stăpânul lumii, izbăvitorul poporului Său și tot El guvernează 
istoria universală. Atitudinea umană în fața primejdiei și nedreptății este exemplificată în 
acțiunile Esterei și a lui Mardoheu. Pe primul plan se află postul și rugăciunea, apoi stăruința 
în împlinirea dreptății. Tocmai adaosurile din varianta greacă a cărții îi conferă acesteia 
caracterul spiritual, specific cărților Sfintei Scripturi. 

 
 

 


