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ARHEOLOGIA

,

$. 7. Definifiunea: arheologiei biblice.
Prin a7/eo/ogie, îndeobşte, se înțelege descrierea sai vorbirea șciințifică despre cele privitâre

la starea

naturală, socială, culturală și religi6să

a popârelor lumei vechi.
Dacă ar/eobgia se ocupă

de starea naturală,

socială, culturală și religi6să

numai a unui

po-

por, sau și a mai multor popore din cele din vechime, se numeșce ar/eologie specială.
In acest din urmă caz, dacă ar/eo/ogia ia în
privire poporele vechi, amintite în Biblie, atunci

ea se numeșce az/eologie biblică, şi face parte
din șciințele cari înlesnesc studiul teologiei exegetice, care are

de scop să cerceteze, să

cunâscă

și să expună istoria originei religiunei creștine
sai istoria revelațiunei religiunei creștine în baza
Sfintei Scripturi.
Dintre tâte popârele amintite în Biblie, acela

care a jucat un rol însemnat dela Moise și până
la Christos, atât din causa cultului dumnedeesc,
cât și din causa influenţei religi6se morale cea
avut asupra celor-l-alte popâre, este poporul israilten sai poporul evreu.
Acest popor fiind, cudeosebire, obiectul a7-
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/eologiei biblice, putem defini studiul nostru astfel: Ar/eologia biblică este șciința care se ocupă
„cu

descrierea

stărei

„religidse a poporului
Arheologia

naturale,

evrei.

biblică este

anticitățile poporului

sociale,

Sai,

sciința

mai

culturale și

pe

scurt:

care se ocupă

cu

evreii.

$. 2. Împortanța arheologiei brbhce.
Pentru a putea cerceta, cunâșce şi expune istoria originei religiunei creștine sai istoria descoperirei religiunei creștine, avem neapărată trebuință de a cunâşce bine Sfinta Scriptură. Dar
înțelegerea acesteea este însoțită de felurite greutăți. Mare parte din scrierile biblice sînt din
timpurile prunciei nemului omenesc, când abia
se începuse a se pune basele culturei. Literatura
biblică își are începutul în sînul poporului evrei,
care este obiectul de căpetenie al vechei literaturi biblice, în tâte privințele. Scriitorii biblică,
au avut în vedere pe contimporanii lor. Ideile,
modul de cugetare și expunere al scriitorilor
vechi, se deosebesc de ale nâstre, şi scrierile lor
nu se pot pricepe cu ușurință de către cetitori
din alte țări, din alte timpuri, de alte limbi, de
altă cultură și cu alte deprinderi. Sfinta Scrip-

tură, ca colecțiune de scrieri îndeajuns de vechi,
nu se pote înțelege uşor fără de lumina pe care
o dă şi ar/zeologia biblică,

care ne pune

la înde-

mână deslușirile trebuinciâse cu privire la ţara în

care s'aii scris documentele biblice, la modul de
traii al poporului acelei ţări, la ideile și obi-

ceiurile lui, la împrejurările locale, la instituțiuni,
etc. Autorii

asemenări

biblici întrebuințeză

pentru

exprimarea

anume

gândirilor.

icâne și

Cheea
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înțelesului

lor

ne-o

procură arheologia

biblică.

Cu un cuvint, arheologia biblică, prin expunerea anticităţilor poporului evreii, înlesneşce considerabil cunâșcerea sensului Sfintei Scripturi. Dec:,
importanța

ei este mare.

(Mai departe ne vom ocupa numai de anticitățile casnice, politice și bisericeșci ale poporului
israilten, dar numai în măsura dictată de programa analitică din 1902 pentru Seminarii.)
PARTEA
ANTICITĂȚI

|.
CASNICE.
LA

CAP. 1. LOCUINŢELE.
$. 3. Primele locuințe. Cohbi, bordee și corturi.
Dintru început 6menii n'a locuit în case, căci
le lipsea experiența și nu cunoșceaii meșteșugul

de a le construi și mobila. De aceea ei au trebuit să se mulțămescă cu adăposturile naturale
pe cari le oferea natura în sînul căreea trăiau.

Umbra

copacilor îi punea la adăpost

s6relui, iar festeri/e,
din stânci îl ocrotea
mei rele, mai

de arșița

vizuinile, sau şi crăpăturile
împrotiva frigului și a vre-

ales că, în orient, aprope peste.tot,

peşterile nu sînt umede, și, afară de acesta, ierna
sînt căldurâse, iar vara, răcorâse.
Dar din causa că pămentul nu oferea în tâte

părţile ast-fel de adăpostiri naturale pentru 6meni, aceștia aii fost nevoiți să se gândescă a-și
face locuinţe artificiale, cari să-i apere de intemperii, adecă de turburările aerului, de schimbarea vremei, de viscole, vijelii, vifor, furtună.
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Luând învăţ dela folâsele ce le aducea umbra
copacilor; Gmenii aă venit la ideea de a infige
lemne în păment, a le împleti cu nuele ori creci
de copac și a le acoperi cu verdeță. Cu chipul
acesta Gmenii aă ajuns să aibă locuințe artific
iale numite_cg/ibi=
Spre a avea locuințe și mai practice, şi spre
a
fi şi mai la adăpost de intemperii, Gmenii
luând

model dela peșteri, vizuini și crăpăturile din stânci,

au făcut săpături în pământ; pentru colibi, pe
cari
le-ai acoperit cu coji de copaci, cu pământ
sai

cu lespezi, şi așa ai ajuns să locuiască în fordze
.
Colibile și bordeele aveai neajunsul, că nu prea

corespundeau
. vieţei nomade a acelora cari, în
vechime, nu aveai locuinţe stabile; și
de aceștia
erai cei mai mulți. A transporta o colibă
sai un
bordei, din loc în loc, era de trebuinţ
ă,
dar în acelaș timp și greă. Pe lângă acesta,
nu fie unde
se găsea material pentru construirea
convenabilă
a vre unei colibi sai a. vre. unui bordei
. Acest
însemnat neajuns a învățat pe 6meni
să-'și facă
corturi. După Sfinta Scriptură acel
care a inventat corturile este labal (Facere
[Genesă] 4, șe).
Cortur

ile se

construia

așa: se bătea

în

păment un par sai mai mulți și se
acopereai mai
întâi cu pei, iar mai târdi cu țesetu
ri grose de
per, de lână, sai de altă materie.
Dacă pentru
facerea cortului se întrebuințat
mai mulți pari—
de regulă șepte sai n0u€-—aceștia
se înfigeai în
pămen
t în trei șiruri, căutându-se
ca
nume cel din mijlocul șirului de mijloc, unul, și asă fie mai
înalt
decât

cel-l-alți.

Acești

pari.

se

acopereaii.

Corturile_mici. aveau formă “rotun
mari, lungărcță, împărțită în_trei dă; cele mai
despărțituri, In
prima „despărţitură se ţineau

animale plăpânde,
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ca: mici, iezi, viței; în a dâua locuiau bărbați,
în treia, numită cuba, femei și prunci. Dacă se
întempla ca—la cei săraci—corturile să aibă numai d6u€ despărțituri, în prima ședeai amintitele animale plăpânde și bărbaţi, în a doua, femei şi prunci.
Cei cu dare de mână împodobeai corturile cu
covore, pături și perini. Covorele le așterneai
pe jos; păturile și perinile serveau ca așternut
pentru dormit. Tot în cort se ţineai și vasele
pentru bucătărie și menagii, masă scundă și rotundă, candelă și rîșniță. Focul se făcea de-a
dreptul pe pământ. Hainele, armele se țineau aninate în vre un par în cort.
Căpeteniile triburilor și cei cu dare de mână
aveai corturi deosebite pentru femei, deosebite
pentru slugi și pentru alte trebuințe.
După ce Israiliții au ocupat Canaanul, nu mai

locuia prin peșteri și vizuini. Se ascundeau în
ele numai în casuri de r&sboiă, precum a făcut,
bună 6ră, David. De ordinar în ele se ingropai cei
morți. Multe serveai ca ascundători pentru hoți.
Colibile, bordeele şi corturile sai întrebuințat
și după ce Gmenii

ai venit la ideea de a-'și face

case; ca și adi.
Ş. z. Casele.
Evreii, ca și alte popsre, prin casă înțelegeau
locuința și familia, te acesta compusă numai din
persâne înrudite, fie compusă și din alte persâne
neînrudite cu familia, dar stând la un loc cu ea,
în virtutea unor anume îndatoriri ce aveau de

îndeplinit

pe

lângă

casă se înțelegea
RR

a

acea

familie. Prin

și femplul.
i.

cuvîntul
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Aic
ne i
vom ocupa de casă ca /ocuinfă omenescă.
Când s'a început a se face case de locuit, se
întrebuința materialul ce se găsea în localitate,
după împrejurări și după starea materială a celui ce voia să-'și facă casă.
Ca malerial se întrebuința lemnul, ori cărămida
uscată la ssre. După deluviă se întrebuința și
cărămidă arsă în foc. Pe timpul lui Moise se făceau și case de petră. Cei bogați întrebuințat
petră cioplită și marmură. Pentru cimentarea
cărămidilor sai petrilor în construcțiune se
întrebuința mortar făcut din pământ, var, ghips
saă
asfalt. Tencuiala se făcea din var sai ghips,
une
ori i se da și altă culdre deşchisă.
Pardosela, tocurile, uşile, ferestrele se
făcea
de ordinar din lemn de sicomor, une ori din
lemn
de maslin, chiparos, cedru, santal.
Acoperișul casei se făcea din lemn, peste
care
se turna. un fel de beton compus din
var, petriș, cărbuni ori ghips, tâte acestea
amestecate
în apă. Betonul acesta se bătea bine;
din causa
razelor solare se întăria în așa fel,
că nu mai
putea străbate apa prin el spre a
primejdui clădirea.

Betonul

acesta se făcea și numai

din

păment, dar care, ori cât se bătea,
nu ţinea, se
desfăcea, așa în cât de multe ori
pe acoperemîntul casei putea să crescă verdeț
ă.
Acoperișul avea suprafață plană;
totuși, spre

a se

înlesni scurgerea

apei, era

puțin

înclina

t,
ori dela mijloc, ori din vre o lature.
Pe acoperemînt se întindea bumbac și in
ca să se usuce.
Pe

el se făceaii colibi și corturi. Cei
ai casei se
pe

Suiau

dea

acoperemint

de 'veste

?). Șciindu-se

despre

ca

să respire

aer

curat, să

ce-va 1), să privescă,

acesta înțelegem

să se

ce fel de case a avut în vedere

il

jelescă în auzul tuturor, să dârmă acolo în tim-

pul nopților de vară. Pentru ca cei ce se urcaii
pe case, să nu cadă cum-va, de jur împrejurul
acoperişului se fixa parmaclic (balustradă) scund,
de lemn saă de zid.
Dacă pe acoperișul casei se făcea și vr'o chilie, precum se obicinuia, acesta era provădută
cu dou uși: prin una se intra în acea chilie prin
o scară așezată în interiorul casei,—scară ce servea pentru urcarea pe acoperiş; iar prin cea de-a
d6ua se eșia din chilie pe acoperișul casei. In
acestă chilie se făceaă rugăciuni, se petrecea în
meditaţiuni, se jelea, se întrețineau convorbiri
intime, se priimiaă musafiri, se transportai și se
îngrijaii cei bolnavi ai casei, şi, dacă muriau, a-

colo era locul unde se ţineai cadavrele până la

vremea înmormântărei.
Ast-fel erai mai tâte casele, având numai un
cat. Palatul regal, casele bogaților, clădirile publice aveai caturi maj multe și erai construite

Așa, forma unei

mai din belșug și mai comode.

case de om bogat era patruunghiulară, dispusă în
așa fel ca, în interior, între cele patru laturi ale
casei, să fie curtea, care era pardosită câte o dată

marmură,

și cu

la mijloc fân-

avea plantațiuni,

tână, une-ori și bae. De jur împrejurul curței erai galerii deşchise, sprijinite de col6ne și de
arcade. Dacă în curte și în galeriile ei se întrunea lume multă ca să asiste la actul circumcisiunei, sai la vr'o nuntă, etc., se întindea deasupra o pînzătură, cu scopul de a apăra asistenţa

de razele s6relui !).
Mântuitorul
nu

se

povedui

Christos

descoperi...

va

când
ce

de-asupra caselor>

1). într'o

a dis:

aţi grăit

curte ca acesta

(Luca

«Nimic

nu este

la ureche

acoperit,

în cămări,

se

care

va pro-

12, 2—3).

a unei case

se

afla

Domnul

Christos,
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Intrarea
cipală

era printr'o ușă

a casei, unde

ședea

făcută în fațada prinun portar

sait

o por-

tăresă. Prin acestă ușă intrai în tindă, care slujea şi de cameră de așteptare. De aici, printr'o
altă ușă intrai în curte. Tot din tindă începea
scara prin care puteai merge: pe acoperișul casei.
Casa se compunea din mai multe camere. Cele
din partea dinapoi a casei erai reservate pentru

femei. Alţii aveau clădiri anume

femeilor.
Interiorul
table

camerilor

de lemne,

adese-ori

împodobite

cu

pentru locuinţa

era căptușit
decoruri

cu

de aur,

argint, fildeș. Casa fiind construită în ast-fel de
condițiuni, avea și pardoselă deosebită, compusă
din un fel de ciment din ghips, sau de cărămidqi
arse,

sai

de

marmură.

Ușile camerilor erai din spre curtea încungiurată de casă. Mecanismul de închidere era simplu:
printr'o mică deșchidătură în ușă se introducea o
chee îngustă, de fer, de aramă saă de lemn, dispusă în așa fel ca să pâtă intra cu virful de dinainte în vre una din crestăturile unui lemn interior
ce servea drept zăvor pentru încuiarea ori descuarea ușşei.
De-asupra ușilor, ca şi de-asupra porței casei,
Evreii făceau ornamentațiuni în cari scriaă inscripțiuni luate din Biblie, precum fac şi ază
Israiliții în ezuza/h-ul pe care îl fixeză în
tocul
ușci.

încungiurat de multă lume, când, 6re-car
ii voind să aducă înaintea
Lui pe un slăbănog ca să- "1 vindece,
mai putut să răsbată înlăuntru, din causa mulțimei, Atunci
s'aă suit pe acoperemintul casci și, printre cărămidi au pogorit pe
slăbănog cu patul înaintea
lui lisus. Cărămidile de car i vorbeşce
evangelistul (compară Luca
O, 18—9), sint de înțeles acelea din
cari era format zidul cel
scund, fixat de jur î mprejurul acoperemîntu
lui casei, ca să nu cadă
cum-va cei cari s ar sui pe un asemenea acope
remînt.
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maic,

La case mari se reserva cite o cameră

care n'avea nici ușă, nici părete în partea din
spre curte. Podul se susținea de colânele galeriilor. Intr'o ast-fel de cameră a fost judecat Domnul lisus Christos de către Pilat, în divan, dimineța, și ludeii n'aiu intrat în divan, ca să nu
acelei qile, Vineri, aveau

se spurce, căci îndescra

să mănânce Paștile (l6n 18, so); Ai putut să
nu se spurce, căci ședeai în curte, de unde vedeaii şi audeaii cele ce se petreceai în divan, şi

să răspundă la întrebările ce făcea Pilat.

puteai
Multe

case aveati grădini în partea de dinapoi.

cu gratii de

Dintre ferestre — tote provădute

lemn, fie pentru a întreţine r&cârea în casă, fie
că giamurile erai forte scumpe—unele erau spre
uliţă, altele spre curte; ferestrele din apartamentul femeilor erai spre grădină. La ferestre se
puneai perdele.

Ca mobilă se întrebuințaii dintru început lucrurile şi obiectele ce formai mobila din corturi. Tot ast-fel şi obiectele de menagii și cuhnie. Mai

târdii obiectele

din casă sai

înmulțit,

ati devenit mai de valdre şi luxose. Sai

intro-

dus divanuri şi paturi împodobite cu aur, argint și

fildeș. Pe jos așterneaii unii covore fârte scumpe,
din care causă, cei ce voiau să intre în casă, își
lăsaă încălțămintea afară. Vasele de mâncare și
băutură se făceau

şi de

aur și de argint, în cele

mai variate forme. In casă erai
nu

de

sticlă, ci de

metal

și oglindi,

dar

poleit. -

Cei bogați aveaii nu numai camere de locuit
vara și camere de locuit ierna, ci chiar case de
vară

şi case

de

iernă.

Atât

camerile

ori

casele

de vară, cât și camerile ori casele de ernă, erau
construite și dispuse după cerinţele anotimpului:
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cu fața spre nord saă spre sud, înalte sati scunde,
spațidse sait mai mici, etc. Une ori se făcea
și câte o fântână în mijlocul casei spre a întreține recâre permanentă. Sobe nu se făceau. Dacă
cum-va era prea r&câre și căldura s6relui nu era

îndeajuns, atunci se făcea foc saă se puneaă căr-

buni aprinşi pe un anume vas.
Palestina, în timpul iernei, e bintuită fârte simțitor de vijelii cu fulgere, tunete și trăsnete, de
ploi abundente, de rupturi de nouri, de inundațiuni, etc. De aceia, pentru siguranța caselor, ca
să nu se surpe, se făceau temelii tari; mai ales
în colțurile casei se puneaii petrii mari ȘI puternice pentru mai sigura îmbinare a păreților. Acestea eraă petrile din capătul unghiurilor.

Punerea temeliei și inaugurarea casei era
soțită de cântece și strigări de bucurie.

în-

CAP. II. NUTRIMENTUL.
$. 3. CulAvarea pămentului.
Dumnedeii a creiat pe om și /a fus în 2rădina Eden ca
o să
lucreze-și să o făzescă. După

ce omul a cădut în păcat, Dumnedei "i-a dis că,
întru sudărea feței sale să mănânce pâne, până
se va întârce în pământul din care fusese luat.
Pentru aceea, dintre fiii lui Adam, Cain a înce-

put să. lucreze pământul,

iar Avel (Abel)

a înce-

put să se ocupe cu creșcerea vitelor. Cu chipul
acesta s'a făcut început agriculturei Și creșcerei
vitelor. —mijlâce pentru agonisirea celor trebuinciose pentru traiit, mijlâce prin cari omul a putut
începe și înainta din ce în ce în cultură.
Dintru

început

ocupându-se

Gmenii

cu creșcerea

ducea

vitelor;

viață

nomadă,

totuși,

când
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împrejurările le permitea, se ocupaii
tivarea pământului.
In special Evreii, fiind în Egipt, se
şi strămoșii lor, şi cu una şi cu alta.
parea Canaanului, agricultura pusă de

și de cul”
ocupaii, ca
După ocuMoise sub

ocrotirea legilor, a fost privită ca una din teme-

liile statului israilten. Legea mosaică cuprinde prescripțiuni privitâre la dreptul de a posede pământ,
la dreptul de moştenire, la dreptul și condițiunile
de vindere.
“Dela mic până la mare se ocupati cu agricultura. Pentru diferitele feluri de semințe se alegea terenul cel proprii, care se hotărnicea prin
mejdine,

se

îngrădea,

căutându-se

a se

face

cât

mai proprii pentru feluritele culturi, prin îngrăşare, prin canalisări şi apeducte, prin facere de
terase, precum cerea aşedarea terenului.

Pregătirea terenului pentru semenare, și semenarea, se făcea spre sfîrșitul lunei Octobre
și în Noembre,

pentru

unele

seminţe. Pentru al-

tele, lucrul se continua și în Ianuarie și în Feaaa
bruarie.
semenat,
pentru
proprii
Pământul se făcea
pe urmă
mai
lemn,
dintru început, cu unelte de
cu sapa și plugul.

Plugul la început se făcea din lemn. Mai târdiiu i
sa făcut talpa de fer și i s'a adaus d6uE corne, sati
şi numai unul, spre a fi îndreptat după trebuință.
Rotilele sai inventat târdiii. De aceea, acel care,
în timpul aratului, ținea plugul de cârne, trebuia
să se uite neîncetat la plug spre a face arătura
cum se cade. De n'ar fi făcut așa, brazdele ieşaii strâmbe și printre ele remâneau părți nearate.
De aici vine cuvintul Mântuitorului: «Nimenea,

puind mâna

sa pe plug și uitându-se îndărăt, nu
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este

îndreptat

întru

împărăţia

(Luca 9, «»).
Dacă plugul se încărca de
cu ajutorul oticului, care, la
fer lat pentru rînit pămentul
la altul avea un fer ascuţit,
pentru îmboldirea sai mânarea

Plugul

era

tras

de

boi,

lui

Dumnedei

păment, se curăța .
un capăt avea un
depus pe plug, iar
care se întrebuința
animalelor la plug.

vaci

Și

asini,

câte

doi, doi.
|
După ce se brăsda pămentul, se săm&
na grîă,
orz, mei, linte, bob, castraveți,
in, etc. Tâte
acestea se acoperea cu pământ
prin ajutorul

grapei.

După cum la jug nu se puneau
animale de
soiuri diferite, tot asemenea şi
ogorul nu se s&menă cu d6âu& feluri de s&menţă.

Sem&năturile începend a r&sări Și
creșce, erati

păzite

de

6meni

anume,

dar

cari,

totuși,

nu opriau pe călttori de a smulge
spice, când eraă
în copt, spre a'și astemp&ra
fomea.
Seceratul începea de prin Aprilie.
De remânea
Vie un cot nesecerat, sai spice
pe locul unde
să secerase, acestea erau ale
celor săraci.
Snopii se aşedai în clăi până
la vremea trăieratului, când snopii se aduc
eau la arie, fie cu
brațele, fie cu vitele, fie cu
carele.
Aria se făcea chiar pe ogor,
pe un loc mai
înalt, unde vântul adiind mai
cu putere, pleva
se putea alege mai cu ușurință,

Scâterea semințelor

din

pae sai

din teci se
făcea, bătendu-se cu ramuri
de copaci potrivite
pentru asemenea lucru. Aces
t mod de a alege
semințele a r&mas și după cea
început a se treera,

fie

cu

vite, fie

cu anume

rag haruț, agalah),

»

mașini

(barcanim,

mo-
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Bâbele
turau,

se

de griă, de orz, etc., după ce se vânciuruiau,

apoi

se

puneau

în

gropi

a-

nume făcute în pâment și astupate în așa fel ca
să nu se cunbscă.
Paele, ce nu trebuiau, se ardeai împreună cu
pleva.

$. 6.
1. Evreii

Flortieultura
se ocupa

mult

şi apicultura. V
de

cultivarea

viei.

se af

Cu vinul făcea un negoț însemnat cu str&inătatea.
Via se planta pe locuri înalte, se îngrădea
de jur împrejur spre a fi ferită de animale stricătore, în mijloc se construia un turn de pază
și se făcea și tesc de petră, sau scobit în vre o
stâncă, avend în partea de jos o mică deșchidetură
pentru scurgerea mustului, când se tescuiau stru„gurii. Via se curăța și se săpa.
Chiar și acum în Palestina se fac struguri așa
de mari, în cât un om singur nu e în stare să
ducă un strugur fără a'l văt&ma.
Viţele, mai ales cele ce se anină de copaci,
creșteă atât de înalte și de grâse, în cât din ele
s& puteaii face trepte, stîlpi, etc.
Viile se culegeai în Septembre, în mijlocul
unei veselii generale, însoțită de cântece și de

strigăte

de bucurie.

Mustul' se întrebuința în trei chipuri: ori s€
= bea prospăt, ori să ferbea. spre a se dobândi un
fel de sirop, ori era lăsat s€ fermenteze. După
&, fermentare s€ scotea de pe drojdiă și s€& punea
în foi sati în urcidre.
Aceea ce mai remânea în vie, după cules, era
partea celor săraci.
Din cea mai adâncă vechime se cultivaă în
grădini: pomi și legume, >
acriptură ne arată
ARHEOLOGIA
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pe Evrei

ca destul

de doritori ca să aibă grădini

frumose și cu tot felul de roduri.
Obicinuit, grădinile cu pomi și legume erau
la un loc cu viile, dar și deosebit. Și într'un
caz și într'altul ele eraă aprâpe de casă. Se căuta
ca în apropierea lor să fie vre un rii; sai, de
nu

se

putea,

se

căuta

a

fi apă

în

permanenţă,

adusă din vre un isvor.
In grădini se cultiva maslinul, smochinul, Sicomorul, rodiul, balsamul, finicul, terebintul, mig-

dalul, etc.

lar ca legume se cultiva tot felul: bob, linte,
castraveți, pepeni și altele.
Grădinile se cultivaă nu numai pentru p6me,
legume și alte folse ce se puteau agonisi din
lemnul copacilor sait din seva lor, ci se cultivat
și pentru a dobândi umbră şi aer curat şi r&coritor. Ele erai locul unde adese-ori se fâceaă
rugăciuni. Ele eraă atât de plăcute Evreilor, în cât
doriaă să fie îngropați, după mârte, în ele, pentru care cuvint să și săpau în ele mormânturi.

2. Nu

mai puțin ludeii se

ocupai

și cu api-

culura și făceai cu mierea un negoț însemnat.
Albinele trăiau ori în stupi făcuți din pământ
amestecat

cu

în crăpături de

pac,

ori

stânci.

în

arburi

scorburoși,

ori

Cuvintul were se întrebuințeză în Sfinta Scrip-

tură în trei înțelesuri: a) mierea proprii dis sai
mierea dela albine; b) mierea ce se prepară din

struguri prin ferberea mustului, saă din sucul
finicelor ori curmalelor (vin de curmale), și c)

mierea sălbatică cu care se hrănea, bună Gră,
Sfintul l6n Botezătorul, un fel de miere produsă din
sucul dulce secretat, din causa căldurei, de cere-

cile unor arburi.
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7. Animalele,

1. Precum

vânatul şi pescuitul.

mai înainte

așa

şi după

aședarea

în Canaan,
Evreii se ocupai cu creşterea animalelor, îndeosebi a oilor și caprelor, cele dintâi

pe

cari omul le-a putut domestici.
De turme vedeai stăpânii, casnicii lor și streinii
din casa lor. Diua, oile și caprele se ţineau libere, iar n6ptea, închise în țarcuri. Ele erai
mânate și priveghiate de păstori. Aceștia purtail
traistă în care își ţineaii hrana. Aveaii bâtă ciobănescă și praștie. Păstorii eraii întovărășiți de
câni, pe cari, la trebuință, i-asmuţeai asupra
hiarelor. Cei cu dare de mână puneau peste
ciobani un supraveghetor.
Pentru încredințarea că tâte oile și caprele
sînt în ființă, ele erati numărate în fie-care seră
și dimineţă. Când se scoteai din staul, spre a
fi duse la pășunat, păstorul mergea înainte, chemându-le și mânându-le. «Cela ce nu intră prin
uşă în staulul oilor, ci sare pre aiurea, acela fur
este tâlhar. lar cela ce intră prin uşă, păstor este
oilor. Acestuia portariul îi deșchide, şi oile ascultă glasul lui, și oile sale le chemă pre nume
și le scote pre ele. Şi când scâte oile sale, merge
înaintea

nosc

lor,

glasul

şi

oile

merg

după

dinsul,

lui. lar după cel strein

fug dela dinsul, că nu cunosc glasul

nu

că

cu-

merg, ci

streinilor»

(l6n 10, 15).
Dacă se perdea vre o 6ie, era căutată până
“se găsia prin munți saii pe stânci. De o găsiai,
ea, ostenită fiind, era dusă pe umere, bucurându-se atât stăpânii, cât și prietenii și vecinii (comp.
Luca

15,

4—e).

Mieii plăpândi erai mânaţi ca să mergă încet; pe
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cei neîmpiciorogaţi îi luai în braţe, chiar și în sîn.
Păstorilor tocmiţi li se dedea ca simbrie: miei,
lapte, carne, lână ori păr, piei.
Afară de oi şi capre Evreii mai aveai boi,
vaci,

asini,

catiri, cămile,

cai,

etc.

“Dintre paserile dorăestice, de gâșce nu se face

pomenire

în Sfinta Scriptură;

de găini, da.

Legea mosaică prescrie, ca animalele să fie
tratate cu milă.
2. In ce priveșce vânaţul, acesta dintru început
era un ce de trebuinţă, căci Gmenii fiind puţini, animalele s&lbatice se înmulțeau în paguba Gmenilor
și a avutului

lor,

și,

deci,

trebuia

luate mesuri

pentru împuținarea lor. Mai târdiă vânătârea se
făcea ori pentru căştig, ori de plăcere. Ea se
făcea și de către Evrei, dar nu ca meserie, ci ca
necesitate. Legea mosaică cuprinde orânduiri ocrotitore pentru animalele și paserile s&lbatice.
Ceea ce producea pămentul dela sine, în fie care al
șeptelea an, aceea era partea celor săraci și a hiarelor. Dacă cine-va găsia vre un cuib de pasere,
nu avea voe să ia decât puii.
Pentru *prinderea vânatului
se întrebuințat
arme: sabia, lancea, darda (un fel de lance care
se asvirlea), arcul, praștia; apoi: laţul, rar&ja
(rețcua), cursa. |
|
3. Nu mai puțin Evreii se îndeletniceai Și cu
pescuitul. ÎI învățaseră din Egipt. În Palestina,

lacul Ghenisaret, Iordanul, avea pește din destul.

Mulţi Evrei erai pescari. În Ierusalim cra o portă

numită

<a peștilor». Din

acesta se conchide,

că

în Ierusalim va fi fost un loc anumit pentru vinderea peştelui.
Peștele se prindea mai ales noptea, cu undița,
ostia și mreja.
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Ş$. 8. Facerea pânei și găfitul bucatelor.
După creiare, Dumnedei a dis omului: «iată
am dat v6uă tâtă icrba ce face semență de semeEnat,

nul,

care

care

m&nat,

este

peste

tot pămentul,

are întru sine rod

va fi vâu&

de

și tot lem-

cu semență

mâncare»

(Gen.

de

se-

1, 2): La

aceste semințe și pome s'a adaus și carnea, așa
că omul îşi găsea hrana în regnul vegetal şi animal: pâne de griu, orz,meiă, lapte de vaci,
ci și | capre (dulce saă acru), unt, miere sub tote
formele,

p6&me, legume,

oi și capre,

îndeosebi

carne de vite cornute, de

de viței, miei și edi, vâ-

nat. Cei săraci mâncai şi unele soiuri de lăcuste.
Dintru început seminţele și grăunțele se mâncaii crude, mai apoi c6pte. Cu vremea omul a
ajuns la ideea de a fârima grăunțele în piuă, sau
a le măcina cu rijnița. Făina ast-fel dobiîndită
se cernea cu site, făcute mai întâi din papură
şi mai târdiii din per.
Pânea o făcea stăpâna casei, mai târdiă slujnicile. Aluatul ori se dospea, ori nu se dospea.
Pânea se făcea rotundă și subțire, așa că se putea frînge cu înlesnire (comp. Mat. 26, ss).

Pânea
în spuză,

se cocea în
b) în cuptor

patru feluri: a) pe

vatră,

făcut în pământ, c) pe la-

turile Exteridre ale unor

vase în cari

se făcea

foc, d) pe table de fer puse de-asupra focului.
Bucatele le gătea tot stăpâna casei; ea ferbea
linte și făcea turte și plăcinte cu miere, olei și stafide. Când era să se gătescă bucate din carne,
atunci avea întâietate carnea de vițel îngrășat
(comp. Luca 15,2) și carnea de vânat; se gătea
și carne de oi, capre, miei, edi.
Animalul se tăia de către stăpânul casei.

22

Modul cel mai vechiă și mai întrebuințat de a
găti carnea, era frigerea și cocerea, în frigare sau
în cuptor.
Dacă se tăia vre un animal, se gătea tâtă carnea

ca să nu se strice din pricina caldurei.
s€ şi ferbea, dar zema cei se lepăda.
Lăcustele

bune

frigeai după

pile și picidrele.
tru

mai

multă
ori

mâncat,

curățaă

Dacă
vreme,

ori se făcea din
măcinai,

de

ce se

așa

asemenea

era

să se
ferbeai,

păstreze
se

fel de pâne,

ferte

și

să

se

și li se rupeai ari-

se

ele un

foi, ori tescuite.
Pentru ca bucatele

de

Carnea

uscate

fie mai

pen-

uscaii

și,

după ce se

se păstra

gustose

în

se în-

trebuința şi sare.

$. 9. Masa,

beutura,

ospefele şi priimirea

Sfveintlor.
Evreii gustau câte ce-va de diminâță, prânzeau la amiadi și cina sera. ȘI înainte și după
mâncare

se sptlai

mâncare se rugat.
Se așternea pe

pe

mâni;

pământ

și înainte

și după

o piele, pe care

se

aședa masa cea rotundă și scundă. Cei cari voia
să mănânce, se aședau în jurul mesei, jos, cu
picidrele încrucișate, cu partea dreptă a corpului întorși spre masă. Bucatele se aședaii pe masă

întrun vas de obşte. Bucatele se luat din vas cu
degetele. In loc de farfurii se întrebuința pâne,
care, precum am spus, se făcea rotundă și subțire. Mulțimea și bunătatea bucatelor era după
cum fie-căruia îi dedea mâna.

Printre bucate, dar mai ales după mâncare, se
întrebuința b&utura: apă, vin natural ȘI vin ar-
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tificial, oţet, care se întrebuința de cei săraci și

ca mâncare, întingând pâne în el. Pentru b&ut se
întrebuințat cane și pahare.
Mai târdiit s'a adoptat următorul obiceiă persan de a sta la masă: se culcaă pe perini sau pe
divanuri. Pe un divan încăpeaă de ordinar trei
persâne. Toţi stăteai r&zimați pe cotul stâng, cu
fața spre masă; așa că, după ce unul se aședa
la masă, cel de-al doilea ce urma după el, venea cu capul aprâpe de peptul aceluia, și așa mai
departe (comp. I6n 13, 2)Cu prilejul vre unei nunți, circumcisiuni, sai
în cinstea vre unor prieteni saă altor persâne de
distincţiune, Evreii obicinuiau să dea ospețe. Ospeţele se deosebeau de alte mese prin aceea,
că băutura nu putea să lipsescă; ca și adi.
care purta grijă de orânduirea ospățului se
Acel
numia arhitriclia, numit așa dela împrejurarea,
că divanurile pe cari stăteaii la masă câte trei,
trei, se numiaii Zriclinia (comp. l6n 2, ș). In
traducerea

română

a Bibliei, arhifrichinului

dice pun.
Ospeţii erai chemaţi la osp&ț

Când

de către

i se

a
sclavi.

soseaiă, erai priimiţi cu sărutare, li se spă-

Jai picidrele, li se ungea capul și barba cu mirosuri
scumpe și erai rânduiţi la masă după rang și
stare. Locul .cel mai întâi la masă era pe divanul din mijloc, iar pe acesta, locul cel din mijloc, fârte căutat de Farisei şi plăcut lor.

Picidrele le spăla

slugile. De

era a se face

cinste deosebită vre unui 6spe, însuși stăpânul
i spăla picidrele. Și Mântuitorul Christos a sp&lat picirele Apostolilor S&i, dându-le cu acesta

pildă de smerenie.
Intr'o

vreme,

la ospețe

se păzea

cumpătarea
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în mâncare,

băutură

și înfățișare.

Intilnirea

cu

Grecii și Romanii a făcut, ca la ospețe, încetul cu
încetul, să nu se mai ţină nici o măsură în mâncare şi b&utură. Pentru mai mare înveselire se
chema chiar femei dănțuitâre. Un ospăț de felul acesta a costat capul Sfintului I6n Botezătorul (Mat. 14, s—,.).
De obiceiii ospețele se dedeait scra și ţineată
mai tOtă n6ptea. La însufleţirea ospețului venea
în ajutor musica, dansurile, glumele și ghiciturile
sau cimiliturile.
Ospeţele erai de dâut feluri: private și legale.
Evreii eraii priimitori de streini. Ei aveai a-

cesta ca o datorie. Precum

invitaţilor la ospețe,

„așa și călătorilor, la intrarea în casă li se spă&lait picidrele și erai găzduiți cum se cade. Un
exemplu strălucit de priimirea streinilor căl&tori
ni-l dă Sfînta Scriptură în persâna lui Ayraamycare a priimit la stejarul Mamvre pe cei trei căl&tori

_/

(Gen.

18,

2—s).

CAP. Il. IMBRĂCĂMINTEA.

$. 70. Îmbrăcămintea

băvbătescă şi femeescă.

După căderea în păcat Adam și Eva ai cunoscut că sînt goi şi 'și-aii făcut și ai purtat”
șorțuri alcătuite din frunze de smochin, prinse

unele de altele (Gen. 3, „). Apoi «Domnul Dumnedeii a făcut lui Adam și femeei lui îmbrăcă_——minte._de
piele și "i-a îmbrăcat pre el» (Gen. 3,2).

Prin urmare, cel dintâi material pentru facerea
îmbrăcămintei aă fost frunzele de copaci și pieile
de animale.
Sfinta Scriptură ne dă a înțelege, că din timpuri vechi era cunoscut tunsul oilor, apoi bum-
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bacul

și inul. Deci,

minte

a început a se

cu vremea,
întrebuința

îmbrăcă- .

pentru

lâna, bumbacul,

inul, pe cari le torceai, apoi le țesci. Meșteșugul
de a face haine pistriţe, deci colorate, și scumpe,

„din

vison,

încă era

cunoscut (Gen. 37,3; 41, a).

CE formă vor fi avut hainele în timpul patriarhilor şi câte feluri de haine erai întrebuin-

ţate, nu se pâte spune anume, cu tote că Sfinta
Scriptură ne face să pricepem, că îmbrăcămintea
se compunea din veşminte felurite (Gen. 24, 33).
Mai târdiă cunâșcem, că îmbrăcămintea bărbaţilor era compusă din urm&torele:
Cămasă, mai întâi fără mâneci și mai apoi cu
mâneci, strimtă, lungă până la genunchi. Ea se
purta de-a dreptul pe piele şi era strinsă în jurul corpului cu d7îă de in sait cu curea.
E forte probabil, că în urma întilnirei cu Babilonenii, Evreii să fi început a. purta îsmeze și
|
Pantaloni.
Peste cămașă, cu timpul a început a se purta
şi alte veșminte. De atunci, cămaşa s'a prefăcut într'o haină lungă, cu mâneci lungi,—un fel
de antereă. Locul cămășei de mai înainte la
luat sadinul—o cămașă fină, făcută din in sai
din bumbac.
Peste

anterei

se

purta

zpei/lu/,

un

veșment

fară mânecă, iar de-asupra acestuia o bucată de
pânzătură în patru colțuri, am putea zice: un
fel de mantie (comp. Mat. 5, 40). Acestă pânzătură se purta pe umeri, vârându-se subțiori
dâu& colțuri ale ei. Cu restul se învelea corpul.
Acestă pânzătură servea ca învelitore și în
timpul dormirei. Cei săraci o întrebuința și pentru

ca să pârte în ea poveri.
Pentru ca Evreii să-'și aducă aminte pururea
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de poruncile Domnului și să le facă, Moise a orânduit ca, pe cele patru colțuri ale mantiei să se
facă broderii (chenaruri, fimbrii), iar peste ele să
se pună împletituri de culâre vânătă.
Ca veșmânt ce se purta de-asupra celor-l-alte
haine era și aderetul, un veșmânt babilonean.
De obiceiă îl purtai săracii Și profeții, și era un
fel de manta mițâsă oră p&râsă. Il purtau și cei
bogați; în casul acesta, aderetul era o haină de
lux, tăcută din stofă prețiosă și brodată, cu saă
fără blană.
In cărțile sfinte ale Testamentului Noă se aminteșce încă: giu/eiu/, care era ori sadinul,
ori
o pânzătură de bumbac, pentru învelit în timpu!
nopței; //awida, o manta lungă până la genunchi,
care s€ încheia la pept; Zana mohorâtă sat
PurPura, era roșie, de mărimea hlamidei ȘI
se purta
de ostașii romani.
Evreii să încălțaă cu niște opinci numite
sazdale, cari se purtaă pe talpe şi se legaii
de
picior cu curele. Când intraă în vre un loc
sfint

sau și în casa cui-va, se

descălțai

de

sandale.

Ciorapi nu se purtaă. De aci trebuința
mai mare
de a se spăla picidrele după lepădarea
sandalelor.
Cei săraci umbla cu capul descoperit;
cel
mult dacă își legaii părul cu vre o fășie
de pânză.

Cei bogaţi purtaă căciuli, ori cialmale în
diferite

forme.
De briu atârnaă
purtau punga
cu
scris,

etc.

|
spada și pumnalul. In brîă
bani, călimara, unelte de
a

Cam la fel era și îmbrăcămintea femeilor,
numai
că hainele lor erai mai lungi, mai
largi și făcute din stofe și pânzături mai fine.
Culorile Veșmintelor

femeeşti

eraă

mai

multe

și mai

bătă-
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târe la ochi. Broderia încă era din belșug. Tote

purtaii văl pe față. Velul acoperea ori totă faţa,
ori numai parte din ea. Afară din casă nu puteai
eși fără vel. In casă îl luaii de pe obraz, numai
dacă erai de față slugi sai rude de acelea între
cari nu se putea face căsătorie.
Femeile bogate purtaă pe cap, ca obiecte de
lux, scufii şi brobâde.
Sandalele lor eraă colorate.
Bărbaţilor nu le era permis să se îmbrace în

haine femeești.
Legea oprea dea

se bate dâuă feluri de tort

într'o urzelă. Acestă oprire, ca şi altele, era poruncită în vederea respectărei bunei rândueli pusă de
Dumnedeii în lume și în tâte cele din ea.

$. 77. Îngrijirea şi împodobirea corpului.
Nu numai din punctul de vedere al sănătăței,
ci și pentru păzirea prescripțiunilor legei, Evreii

obicinuiai a-și spăla atât părți ale corpului, cât
şi corpul întreg.
mânile, chiar și
se spălaii iarăși
plini vre un act
sână de înaltă
rturi,

fie în băi

Inainte de a mânca își spălai
picidrele, une-ori. După masă
pe mâni. Dacă aveau a îndereligiossaă a visita vre o perconsideraţie, se scăldat, fie în

anume

făcute.

După scăldare își ungeaii corpul cu unt-de-lemn

și se trecaii. Mai ales în vederea

vre unei cere-

monii sai s&bători, își ungeai capul și barba
cu unt-de-lemn bun, aromat. Uns6rea cea mai
de preţ era cea pregătită cu nard curat.
Bărbaţii purtaă părul lung, retezat. Numai

părul dela tâmple, care se împreună cu barba,
se purta neretezat, adecă în lungime naturală,

____28
spre

a nu

se

asemena

cu

aceia

cari

sacrificat

idolilor partea acesta din păr. Pe timpul Sfinţilor Apostoli, însă, părul lung la bărbați era r&i

privit (| Cor. 11,4). Barba nu se tundea; cel mult

dacă numai

se

reteza

atâta de

alesă

se putea

atinge

în casul

când

puţin.

Ea

a bărbaţilor,
de

barba

ar fi voit

în

cui-va

să "i-o

era

o podobă

cât

nimeni

de

nu

cât numai

sărute.

In

alt-fel,

lucrul se privea ca cea mai mare bătae de joc
ce se putea face cui-va.. Din causa că unor trimiși
li sai ras barbele pe jumetate, David a pornit

resboiii contra batjocuritorilor

(IL Sam.

cap. 10).
Cei

tineri,

mai

de

demult,

și

[Il Imp.]

femeile

purtaii

părul lung, neretezat. Femeile nu numai că-şi
împleteau părul, dar unele îl] şi încrețai; mai

mult: își ungeai

sprincenele

(II [4] Regii,

9, ,.)

și-și dedeau pe față cu dresuzi (ler. 4, so).
Ca pod6be bărbaţii purtat baston, inel pe deget, brățări și sigiliă atârnat de gât sau săpat
pe inel. Cu încuviințarea domnescă ună
bărbați
purtau la gâr, ca semn de distincțiune,
lanţ de
aur. Cercei se pare a nu fi purtat Evreii,
căci
numai slugilor perpetui li se găureai
urechile.

Femeile

purtaă

și cercei; își

atârnau de nas

verigă, cari ajungeau până peste gură;
la gât
purtau lanțuri, ghiordane de mărgăritare
și petrii
scumpe, salbe de aur cu sorişoră și
luniș6re, cutiuțe cu parfumuri, talismanuri, etc.;
la mâni purtaă

brățări, în degete inele;

la glesne

aveau câte

o_verigă, care se lega de jur împrejurul
piciorului de de-asupra talpei; aceste
dou
erai legate între sine cu un lănțușor.
Pentru facerea unor asemenea
podsbe

trebuința

nu numai

aur, ci și fildeș.

părţei
verigi
se în-

Sărăcimea
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întrebuința alte metale și alte materii mai eftine
și mai ușor de procurat.
4

“an

*

"CAP. IV.

Lu

CĂSĂTORIA.

$. 72. Logodna

Și nunta.

“Căsătoria este orânduită de Dumnegei: «Nu
este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor
asemenea lui» (Gen. 2, „ș). «Pentru aceea va
lăsa omul pre tatăl s&ă și pre muma sa, și se
va lipi de femeea sa, și vor fi amendoi un

trup»

(Gen.

2,

24).

«lar

el»,

adecă

Christos,

«r&spundeând, a zis lor (Zariseilor): Dar n'ați cetit
că, cela ce “i-a făcut dintâi, bărbat și femee X-a
făcut pre ei? și a dis: Pentru aceea va lăca omul
pre tatăl s&i și pre muma sa, și se va lipi de
femeea sa, şi vor fi amendoi un trup. Pentru
aceea nu mai sînt doi, ci un trup» (Mat. 19,
6-4; Marc. 10, 6-s; Efes. 5,a). Sfintul Apostol"
Pavel o numeșce: «Taina acesta mare este, dar
ei dic (asa, de se face căsătoria) în Christos şi
în

Biserică.»

Căsătoria este aşedată de Dumnedei în înțelesul de a se încheia o. legătură trainică între un

bărbat

şi

o femee,

cu scopul

de a se bucura

împreună de tâte drepturile externe omeneșci și
interne spirituale și religi6se. Cu acesta s'a înființat familia, care este basa propagărei și desvoltărei genului omenesc și punerei lui pe calea
de a ajunge la scopul pentru care a fos! creiat.
Acest înalt și sfint caracter al căsătoriei a
fost prefăcut după căderea omului în pecat, căcă
S'a introdus poligamia, care a prins rădăcini adânci/

și la Evrei.! Moise, deși n'a putut desființa poli- gamia, totuși a luat m&suri pentru încetarea ei
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(Ex.

21, 7—u;

Lev.

18,5;

Deut.

17, «»; 21,15),

aceea ce cu timpul s'a și realisat.
La Evrei, acei cari voiai să intre în viață
conjugală, mai întâi se logodeaii. Femeea se alegea ori de părinții celui ce avea să se însâre,
ori de însuși candidatul de însurătâre. In casul
din urmă era obiceiii ca tot părinții ten&rului să
o pețescă. De se învoiau și părinții fetei, era
obiceiul de a se cere și consemțemântul fratelui
celui

mai

mare

al ei.. Acum

urma

logodna,

care,

era

dator să

dea,

într'o vreme, se făcea numai verbal, întărindu-se
chiar cu jurăment, şi mai apoi în scris, fiind de

față și marturi.

fie ca dar,

alte

lucruri

Logodnicul

fie ca preț de

cumpărare,

bani

părinților fetei și fraților ei

sai

drepți.

Zestre din partea fetei nu prea se obicinuia.
După un an dela logodnă, în care timp fata
şedea la părinții ei, se făcea nunta. În casa mirelui se dedea un ospăț, care ţinea câte o dată

mai

multe

dile, chiar

o săptămână

întregă. In

diua nunţei miresa se scălda, se îmbrăca ŞI se
împodobea ca de sărbătâre, punându-i-se ȘI O
cunună pe cap. Mirele încă bine gătit pleca îndescră la casa socrilor spre a-și lua miresa ca

s'o ducă la casa sa. Miresa era adusă învelită și
însoțită

pe drum.

de

prietenele

După

sale,

cari

cânta

ospăţul de nuntă,

Și jucau

la care luai

parte invitați cât de mulți, părinții fetei o binecuventaii și o încredințaii bărbatului ei.
De era să-și ia cine-va vre o concubină, solemnităţile acestea erai înlăturate. Invoirea între

ambele

părți era deajuns.
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$. 73. Căsătoria

legali,

guasi-concubinagiul

și căsătoria ale levirat.
1. Căsătoria adevărată, deplină și legală era
aceea care se contracta între cel liberi și de
aceeași credință, adecă, dacă atât bărbatul cât și
femeea erai de neam Israilteni. Femeea putea fi
şi

de

de alt neam, atară

căsătorie

După

trebuia

de cel canaanit, însă înainte

să trecă

la legea

mosaică.

cum Evreilor nu le era permis să-'și ia ne-

veste dintre popsrele canaanite, din causa periculului de idololatrie, tot asemenea și tot pentru

acelaș cuvînt, Evreii nu-și puteaii mărita fetele

după bărbaţi din poprele canaanite.
Pentru motive de înaltă ordine morală și pentru
consideraţiuni fisice nu se încheiai căsătorii între
ascendenți și descendenţi în linie dreptă suitore
şi pogorâtore, până în infinit.
Dintre cele-l-alte rude, evreul nu se putea căsători cu muma vitrigă, sâcră, soră,—fie din aceiași părinți sai nu—, noră, nepâtă de fii ori

fică,—fie acel copil sau copilă al săi sau a sa
propriă, fie al, sai a soției sale, care fusese măritată cu alt bărbat—, mătușă mare după tată sau

mumă (sora tatălui sai a mumei), soția unchiului
mare (după tată), cumnată (şi anume soția fra-

telui) și cu d6uă surori de o dată.
Aceleaşi împedecări de căsătorie

se înțeleg și

pentru partea femeescă.
Intre cele-l-alte rude se putea încheia căsătorie. Ba încă dacă vre un evreu avea numai 0
fată şi nici un fi, aceea nu numai că moștenea
pe părinți, dar era obligată a se căsători cu cine-va
din familia sa,pentru ca averea să nu se înstreineze.

Arhiereii se puteau căsători numai cu fecidre
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israilite.
sători

lar preoții, dintru

ori

cu

fecidre, ori

început se puteai

că-

ve&duve cinstite.

Mat

cu

târdiu li se cerea ca să se căsătorescă numai
cu fecidre. Dacă totuși vre unii voiai a se căsători cu vEduve, acestea trebuiaii să fie preotese văduve.
|
Talmudul a precisat, că băiatul nu se putea
însura mai înainte de a avea virsta de 18 ani,
iar fata nu se putea mărita înainte de ce ajungea
la etatea de 12 ani și o di.

2. Se

căsătoriaii

nu

numai

cei iiberi, dar

și

sclavii. Căsătoria acestora nu era privită ca o căsătorie deplină, ci mai mult ca o căsătorie de
concubinagii (quasi-concubinagiii).

3. La Evrei se mai obicinuia și o căsătorie
obligatâre, numită câsăzorie de levirat. Dacă e-

raă la un loc, în câsa părintescă, mai mulți frați,
și cel mai mare se însura, dar muria fără să lase
vre un. moștenitor sai moștenitâre, văduva lui
nu se putea mărita după un bărbat din altă fa-

milie,

ci

fratele

mortului,

dacă era

numai

unul,

sai unul din frați, trebuia să o ia de soție, adecă trebuia să se mărite după cumnatul (levie)

seu. Primul

tore,

născut din acestă căsătorie

era al celui r&posat, avend

purta numele și a-l moșteni.
Dacă din Gre-cari împrejurări

dreptul

fratele

obligade

a-i

refusa

de a se casători cu v&duva fratelui s&u, ea,
jignită fiind pentru acesta, avea dreptul s& cheme
în judecată pe cumnatu-s&ă. Inaintea judec&to-

rului femeea îl descălța de un picior și îl scuipa

în față. Femeea v&duvă fiind ast-fel satisfăcută,
nu putea să se mărite decât după altă rudă
din

familie,

cumnat,

dacă

cum-va

nu

mai

avea

vre

un
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$. 14. Drepturile și datoriile conjugale.
Bărbatul era dator să căştige și să aducă în
casă cele trebuinci6se pentru traii, era dator ca
în tote împrejurările să-'și apere soția și copiii.

Soţia era datâre să hrănescă
piii, să

facă cele

tâtă iconomia

de trebuință

casei, să

și să crescă coîn casă, să porte

păstreze aceea ce se putea

iconomisi și să-și respecte bărbatul.
Amendoi soții erau datori să păzescă fidelitatea conjugală, sub pedepsă cu mârtea,
Dacă bărbatul 'și-ar fi luat soţie, dând pentru
ea bani sai alte lucruri, ea era cu totul supusă
bărbatului și tratată în consecinţă.
Dar dacă părinții fetei n'ar fi voit să priimescă
darurile ginerelui, acesta nu-și mai putea aduce în
casă și altă femee decât cu voea soției dintâi, care,
în asemenea caz, avea privilegii mai mari.
Pe lângă soții legitime, Evreii mai puteai avea
și concubine, fie libere, fie sclave. Căsătoria cu
acestea

încă era valabilă; ele erai tratate ca

soţii,

nu se puteai vinde la alții ca sclave, de ar fi
fost chiar sclave; fiii (și ficele) născuți cu ele
erau trataţi ca fă legitimi.
Dacă vre un tată lua fiiului sti concubină și
mai târdiu îl căsătorea legitim, concubina r&mânea în drepturile ei.
Se întempla. că în timpul vre unui r&sboiă să
se ia femei. ca prisoniere. Acestea erai lăsate în
liniște timp de o lună ca să-și jelescă neamurile
și după aceea erai tratate ca concubine.

$. 25. Creșcerea copiilor, educarea şi îustruzrea lor. Puterea părintescă.
Femeile,
ARHBOLOGIA

SIBLICĂ,

la facere,

erai

asistate

dintru

înce3
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put de mumele lor, mai târdiii și de femei anume.

Mai de mult tatăl lua pe noul născut în braţe
şi prin acesta îl recunoșcea de al săi. In diua
nascerei,

mai

ales

a

unui

băiat,

se

dedea

un

ospăț și diua aceea era prăznuită în fie-care an.
Femeea, după nașcerea unui băiat, era privită
ca necurată timp de 7 dile, iar după nașcerea
unei fete, 14 dile. Afară de acesta, de nășcea
un băiat, nu putea să se depărteze de casă 40

de dile; de nășcea o fată, 80 de dile. Implinindu-se acest termen, ea trebuia să ducă la templu sacrificiile poruncite prin lege.
Băiatul cel întâi născut trebuia oferit lui lehova; dar și acesta devenea al părinţilor, trebuind să plătescă preoților, ca drept r&scumperare,
o sumă Gre-care de bani.
Cu ocasiunea circumcisiunei, care se făcea în
diua a opta după nașcere, se dedea nume copilului. Niriele” dat cu acestă ocasiune se putea
schimba în decursul vieței și anume atunci când
cine-va își lua, bună-6ră, vre o ocupațiune hotăritore pentru totă viața.
De obiceiii copiii erau alăptaţi de mumele lor.
De se întâmpla ca ele să se bolnăvescă, să moră,
sai interveneai alte împrejurări grele, copiii erai
alaptați de către doici.
Vremea înțărcărei era la 2 sau 3 ani după nașcere și se prăznuia cu un osp&ţ.

Prima

grijă pentru

educarea

și instruirea co-

piilor o avea muma, apoi tata. Cei cu dare de
mână însărcinai cu acesta pe instructori şi edu-

catori anume, carii îi învățau istoria ebraică și
legea Domnului, având de-a pururea în vedere
de a le insufla frica, adecă respectul de Dumnedei,——basa a tâtă ținuta individuală în raport cu

semenii

s&i și cu Dumnedgei.
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Copiii

erai datori

să respecte pe părinți,

asculte şi să le vină în

ajutor cu

să-i.

cele de tre-

buință în vreme de neputinţă și de bătrâneţe.
Capul familici fiind tatăl, acesta dintru început avea drept de viață și de morte asupra fiilor
şi ficelor sale, adecă avea putere nemărginită
asupra lor. Indeosebi pe fete le putea mărita
după cine voia; le putea și vinde, nu însă la
popore streine. Cu vremea acest drept nemărginit

a fost

restrîns în

sensul, că

dacă

vre

un tată

ar fi avut vre un neajuns din partea fiiului sei,
neînțelegerile dintre ei se curmau înaintea judecătorului, care, în împrejurări, putea să rostescă
asupra fiiului pedepsa de afi ucis cu petrii.
Fiind-că ne ocupăm aici și cu instruirea copiilor la Evreii din vechime, este de trebuință a
da tot aici câte-va cunoșcințe despre scriere, cărfi
şi școle la ei.
„Scrierea este forte veche. Inventarea ei se datoreșce unui popor semitic. Scrierea era cunoscută pe timpul lui Avraână (comp. Gen. cap. 23).

In Egipt Evreii au avut

scriitori (Ex. 5, 6—0)-

Darea legei presupune îndeobștea cunâșcere a scrierei și cetirei. Probă pe deplin convingetore despre acesta avem, bună-6ră,și orânduirea lui Moise,

ca în caz de divorţ, bărbatul
carte de despărțenie
La început Evreii
mitic,

care

să dea soţiei sale

(Deut. 24, .).
aă avut vechiul alfabet

era întrebuințat

în

țerile dela

se-

Marea

Mediterană până la Tigru. Intre alte dovedi pentru existența la Evrei a acestui alfabet avem
scrierea de pe monedele evreeșci ale Maccabeilor.
Din alfabetul acesta s'a desvoltat treptat, după
exiliul babilonic și sub influența limbei și scrierei aramaice, alfabetul patrat sai asirian. Acest
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alfabet

s'a

întrebuințat

la

transcrierea

cărților

sfinte în timpul lui Ezra. Alfabetul patrat se întrebuințeză și acum la editarea sfintelor cărți
ale “Testamentului Vechiă.
Inainte și după exiliul babilonic textul se scria
continui, adecă literă de literă, fără vocale și interpuncțiune, fără împărțirea în capitule și verseturi. Cu tâte acestea Evreii aă început din timp
a despărți proposiţțiunile, câte o dată chiar și
cuvintele. In urma introducerei alfabetului patrat, despărțirea cuvintelor a devenit constantă.
Cu timpul, din scrierea patrată s'a format scrierea cursivă sau rabinică.
In vechime materialul pentru scris era felurit:
frunzele și scârțele arborilor, table de lemn, p"nză
de in sau de bumbac, hârtia ce se fâcea din învăliturile papurei sai papirului egiptean, piei de

animale, table de plumb și de aramă, lespedi,

că-

rămidi.
Pe materialul cel mâle se scria cu un stil sau
condeiă de lemn ori de trestie. Pe materialul cel
tare

se

scria

diamant

Nu

cu

stil de

fer,

care,

une

ori, avea

în verf.

se șcie pe ce fei de material vor fi scris

Evreii în vechime. Când tâte cărțile canonice ale
Testamentului Vechi s'au adunat într'o singură
colecțiune, adecă pe timpul lui Ezra, desigur
Evreii scriai pe piei de capre şi de oi, anume
pregătite, pote și pe pânză. Pergamentul dateză
de mai târdii,—de pe la anul 200 înainte de

Christos.
Cărţi

au

existat

mai

dinainte

de

Moise.

Do-

vadă despre acesta avem amintirea ce se face
despre unele din ele în cea dintâi carte a lui
Moise, adecă în cartea Facerei, cea mai veche
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dintre cărţile evreești ce s'aii păstrat. Tote acele cărți s'ai perdut. De aceea cu drept cuvint
Moise este întemeetorul literaturei ebraice. După
dînsul aă mai scris și alții, așa că, până spre
timpul venirei Domnului Christos, literatura edin 39. de_cărți sfinte numite
braică se compune
canonice și din vr'o 17 cărți bisericești numite

necanonice. Numai atâtea avem din cărțile evreeșcă

vechi. Ele ai fost mai multe. Titluri de-ale unora
din ele, cum și resumate și citațiuni din ele

găsim în cărțile Testamentului Vechii. Tote sai

perdut, ca și acelea ce se compuseseră înainte
de Moise.
„Scălele. Preoţimea era datore să învețe pe popor
legea. Desigur că atât preoţii cât și alți învețați
vor fi avut în casele lor șcâle pentru instruirea tineretului, cum eraă pe timpul lui Samuil așa

numitele scd/e profetice. Cei cară frequentai aceste
profetice se

şcole

numiai! fi

frofefilor,

şi lo-

cujai mai ales în Betel, Ghilgal şi Ierihon. Pe
timpul profetului Ilie și Elisei aceste șcâle deveni-

seră celebre. Profeţii admiteaă în ele pe cei tineri

ca să-i înveţe legea, istoria și alte cunoșcințe.
Nu se şcie dacă înainte de exiliul babilonic
vor fi fost şi șcâle publice. După timpul lui Ezra
învățămîntul public pe care la început el, a luat un
avânt însemnat. Probă sint renumiții cărturari
şi legiuitori pe cari "i-ai avut Evreii. Insemnaţi ai
fost, bună-sră, Hilel şi. Șamai, cari ai trăit cu

puţine
doi

decenii mâi

ati avut câte

înainte de Christos.

Amen-

o şcâlă în care se ocupau

cu

studii asupra legei. Eraă trei trepte de învEțători. Cei inferiori se numiaă «rab», cei mai su-

periori: «raban», iar cei de mijloc: «rabi». Pe
sine înșiși se numiaii «fiii înțelepciunei». Inteme-
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etorul vre unei șcâle sai direcţiuni culturale se
numia «<abba (ava) = părinte». Metodul de înv&țămiînt era acesta: învățătorul sai vre unul din discipuli propunea o cestiune. Inv&țătorul o desvolta.

$. 70. Dreptul de întâi născut şi dreptul ae
moștenire.
1. Cel întâi născut în căsătorie nu numai că
era bine vădut de părinți, dar avea între frații
sci o autoritate ca și cea părintescă, i se cuvenea d6u& părți din moștenirea părintescă și
era preotul familici. Se întâmpla, însă, ca tatăl să
acorde drepturile: de întâi născut unui alt fii al
seu mai mic, saii să împartă acel drept între mai
mulți fii ai s&i. Ca să curme vrășmășia pricinuită
între frați din causa acesta, Moise a interdis tatălui facultatea de a acorda după bunul plac dreptul
de întâi născut, iar preoția a dat-o tribului Levi,

din care causă, cei întâi născuţi din cele-l-alte tri-

buri trebuiau r&scumpărați și nu mai îndeplineau
dregătoria preoțescă.
Pe lângă acestă însemnare a cuvintelor «întâi
născut», în Testamentul Nou ele se mai întrebuințeză şi pentru designarea unei înalte demnități.
Insuși Christos este numit «întâi născut». Mai
mult: cei ce s'aă făcut părtași la învețătura lui
Christos, încă se numesc î/42 născuți.

2. În ceea ce priveșce dreptul de moștenire,
după msrtea tatălui, averea se împărţia în atâtea

părți, câți fii erai, plus una. Intâiului născut i se
cuvenea o parte egală cu aceea ce se cuvenea

celor-l-alți frați, plus una.
De

nu

împărția

erai

frați, ci numai

deopotrivă

surori,

averea

se

între ele, însă nu aveai voe
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să se

mărite

decât cu

membrii

din

familie, între

cari căsătoria era permisă.
De nu r&mâneaii ca moștenitori nici frați, nici

satusurori, averea se împărția între frații repau
și
lipsa
în
;
luj, dacă erai; dacă nu, între unchi

ale
a acestora, între rudele cele mai apropiate
celui mort.
Dacă muma supraviețuia tatălui, o susțineaii
moștenitorii celui repausat.
tatăl
In afară de aceste disposițiuni legale,
.
mente
testa
mai putea lua și alte disposițiuni prin

$. 77. Divortul.
Incă din vechime la Evrei era și obiceiul didesvorțului. Bărbatul, după bunul săi plac, se
orâna
și
părția de soția sa. Moise a intervenit
u
duit ca divorțul să nu se facă decât pentr
te
anumi
motive seriâse şi valabile. El a stabilit
divorțul
facă
să
scop
de
regule, cari aveai
anevoios

și, deci, mai rar,

ca unul ce este

în pa-

fără a
guba atât a familiei, cât și a statului. Și
putea
se
se înfățișa înaintea justiției, bărbatul
nu
despărți de soția sa și căsătoria se desființa,
desînsă înainte de ce ar fi dat soției sale carte de
dobân
a,
femee
ce
de
te
părțenie, și nu mai înain
tului
bărba
casa
din
dind acea carte, ar fi eșit
de
săi. Dată fiind greutatea de a scrie cartea
e
apr6p
despărţenie, de 6re-ce, în multe casuri
internumai preoții erai capabili să scrie; apoi
orului
venirea pentru împăcare din partea scriit
i,
femee
a
parte
din
a
cărței şi a rudelor, tărăgănire
bărcasa
din
eși
pentru anumite motive, de a
batului s&i;—ușor se pâte înțelege, că de multe
ori, intenţiunea de divorț era părăsită.
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Chiar după divorț, dacă femeea nu apucase a
se mărita, bărbatul o putea lua din nouă în căsătorie.
Legea mosaică nu preciseză anume motivele
divorțului. Se putea desființa căsătoria ori pentru

vinovăția de infedilitate conjugală

din partea fe-

meei, ori și pentru alt ce-va ce ar fi displăcut
bărbatului. Domnul și Mântuitorul nostru lisus
Christos s'a rostit pentru desfacerea definitivă a
căsătoriei din causa căderei unuia din soți în
«preacurvie» (Mat. 5, s; 19, 3).
Dată fiind starea de atîrnare a femeei de bărbatul s&i - stare pe care creștinismul a desființat-o—tfemeea nu putea da carte de despărţenie
bărbatului ei. Dar mai târdii au început şi ele a
se despărți de bărbaţii lor, recurgând pentru acesta la puterea judecătorescă.
CAP. 5. DESPRE BOLE.

$.

78.

Bolele fisice, psihice şi demonice.

1. Sfînta Scriptură pomeneşte de felurite bâle
ce bintuiai pe Evrei. Aşa, se aminteșce: sa/efetul
sub

care

feritele

lor

avem

a înțelege

forme,

cât

ȘI

atât frigurile
cizma;

paralisia în feluritele ei înfăţișeră,
flexia care amorția corpul întreg,
sgîrcia mușchii ori ai unei părți a
Sră ai mânei (mâna uscată), ori ai
fetanosui provenit din răcelile din

din care causă

membrele

în

di-

damblaua

Ori

precum: azocata/epsia care
corpului, bunăcorpului întreg,
timpul nopței,

corpului

se suciai și

se resucfai până ce omul muria după câte-v
a
dile în cele mai infricoșate chinuri; epi/epsia;
diareea; hidrogica; bâle de piele ca: Pecinginea,
riea, rapânul, lepra. Acesta din urmă era
de

4i

d6u&

feluri: zor

ușurință;

cea

de-a

şi grea. Prima
dâua,

în

se vindeca cu

casuri forte rari, Cel

atins de lepră grea de multe-ori se sfirșia numai
după ani de suferință înspăimîntătâre: corpul se
umplea peste tot de bube, care mai de care mai
urită și mai grețâsă, ce atacaii încheeturile, și
mânile și picidrele, mâncate fiind de lepră, cădeau
pe rând.
2. Dintre bâlele psihice Sfînta Scriptură aminteşce de pebunie şi vorbeşce de welan/olia lui Saul
şi de pebania totală a lui Nabuhodonosor (Nebucadnezar).
|
3. Bâlele demonice, după relatările din cărțile
Testamentului Noi, consta în aceea, că spiritele cele rele, demonii, puneaii stăpânire asupra
facultăţilor intelectuale ale omului, le făceau jucăreea

lor;

iar

acesta

nu

numai

în ce priveșce

facultăţile, ci și în ce priveșce organele corporale
prin cari se invedereză viața sufletescă. Mântuitorul
Christos 'şi-a arătat puterea Sa dumnedeiască și
prin vindecări de îndrăciți sau demoniaci.

CAP. VI. INMORMENTAREA.
Ş$. 79. Mortea,

înmormentarea şi jehrea.

1. In Sfinta Scriptură cuvîntul 7z07Ze se ia nu numai
în sens material, ci și în sens moral, adecă: prin
mbrte se înțelege atât sfirşitul vieței pământeșci,
cât și lipsa cunâşcerei de Dumnedeiă şi alergarea
după fol6se trupești în paguba acelei cunâșceri

(Mat.

8, 2. —22)-

Evreii, ca și toți cei cari privesc acestă viață
ca pe un mijloc de pregătire pentru adeverata
viață de dincolo de mormânt, nu se înfiorai
de morte, ci o așteptau în liniște și luai felurite
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disposițiuni înainte de a adormi, înainte de a se
duce lângă părinții reposaţi. Totuși ai fost timpuri când mortea era socotită ca un vrășmaș
înfricoșat, înarmat cu lance și cu lanțuri, sai era
privită sub chipul unui înger al morței, care,
obținând permisiune dela Dumnedei, vine la
omul bolnav, îi dă venin, după care el își dă
sufletul.
2. Incă din vechime cel mort era îngropat în pământ, la puţine dile după morte, după ce mem-

brii familiei îl plingeau, îl sărutaă și-"i închideau
gura și ochii.
Pe când erai în Egipt, Evreii pregăteau cadavrele pentru îngropare, după modul egiptean.
Mai târdiă mortul se îngropa după ce era spă&lat, i se înfășuraă mânile și piciorele cu fășii de
pânză, capul, cu mahramă, tot corpul, cu giulgii, și
se puneau felurite aromate, cu deosebire aloe și
smirnă. Sicriul cu cel mort era dus până la mormânt de rude și amici, cari plingeaă. Adese-ori
erai tocmite bocitore anume şi musici.
Locul favorit pentru ingropare era în grădini,

afară din cetate. Numai

regii

şi profeţii

privilegiul de a fi îngropaţi în cetăți.
streinii aveai cimitire de obște.

Locul

unde se aședa

aveai

Săracii

și

sicriul se închidea, la in-

trare, cu o lespede mare. Pe morminte se făceaii
și monumente.
După lege, dacă cine-va se atingea de vre un
cadavru, devenea necurat șepte dile; chiarși prin
atingere de morminte se producea necurăție; de
aceea, pentru ca Gmenii să aibă putinţa dea
se
"feri de asemenea necuraţie, mormintele erai văruite spre a fi vădute de departe. Dacă se lua

varul, se dedea din noi. Se obicinuia, după capti-
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vitatea babilonică, ca să se rezidescă mormintele
profeților și să se înfrumseţeze gropile drepţilor,
din pietate. O asemenea îndeletnicire era forte
plăcută Fariseilor, în timpul Domnului Christos,
nu din adevărată pietate, ci pentru a avea laudă dela Gmeni.
Evreii nu ardeau cadavrele decât în casurile
prev&dute de lege.
3, EX își manifestaă cu prisosință jalea după cei
repausaţi. Bărbaţii și femeile, dar mai ales femeile, plingeaii și se tinguiai din destul. Iși rupeaă hainele, spintecându-lela pept, își puneau
cenușă sai țărână pe cap, se îmbrăcai în haine
negre şi mai ales în sac (un fel de pânzătură grâsă,
fără

mâneci,

ședeaiu
nu

se

făcută

din

trintiți pe pământ
spălaii,

nu se

păr),

în

umblau

cenuşă

ungeaii, posteaă,

desculți,

și pulbere,
dedeai

la

o parte ori ce podâbe, adesea își învăleai capul
și faţa.
Timpul de jale. ţinea--șcpte. qile, une-ori treideci de dile..
—
De

murea

vre o persână însemnată

sau vre un

rege, se compuneai cântări de jale și jelia tot
poporul.
Se obicinuia ca, cei mai de aprâpe cunoscuți
și amici să dea jelitorilor un ospăț, care se numea pânea durerei și paharul mângierei. Mai târdii înșiși jelitorii trebuia să dea un asemenea
osptţ.

Evreii își manifestau jalea nu numai în casuri—

de mârte, ci şi pentru calamități publice, ca:
fâmete, ciumă, năvăliri de alte popore asupra
lor,

perderea

vre

unei

victorii,

etc.

Preoţii aveau voe să se jelescă numai de le
muriati părinții, fiii, fraţii şi surorile nemăritate.
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Arhiereul nu se putea jeli decât în casul când
ar fi audit rostindu-se hulă împrotiva lui Dumnedei, în care împrejurare își rupea haina, cum

a făcut Cajafa când Demnul și Dumnedeul nostru
Christos a dis, că este Fiiul lui Dumnedei.
PARTEA

II.

ANTICITĂȚILE POLITICE ALE EVREILOR.
CAP. 1. DIFERITE FORME DE GUVERNARE.
Ş$. 20.

Guvernămintul

înainte

ae

Moise.

Poporul israiltean se cobâră din cei 12 fii ai
lui lacov, formând ast-fel casa lui Israil. Acei fii

împreună cu cei 2 copii ai lui losif (Efraim
și Manase)_deveniră întemeetorii celor 12 riduri ale
poporului israiltean. Pers6ne ai fost 14, dar numai
12

triburi,

în locul
în locul
şi

în

căci

unul

din

tatălui s&ă, iar
lui Levi, tribul

Canaan

nu

fiii lui

Iosif se numără

cel-l-alt fii al lui Iosif,
căruia i s'a dat preoția,

i s'a dat

pământ

ca proprietate,

avEnd a se întreține din cele ale slujbei sale.
Dacă, totuși, se numără și tribul Levi între cele
12 triburi, atunci tribul lut Efraim şi Manase se
consideră. ca unul, sub numele de tribul lui Josif.
Triburile s'aă împărțit în neamuri saă ginfi ;
gințile,

în

familii mai

mari numite case părinteşci

Și în familii mai mici, compuse

din

bărbat,

fe-

mec și copii, sau familia în sensul strict al cuvîntului.
Pentru păstrarea bunei rândueli Și pentru respectarea reciprocă a drepturilor, triburile, gințile, familiile ai avut conducetori, principi, căpetenii ale lui Israil.

Titlul

şi

atribuţiunile

de

șef le avea din în-
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ceput

născut

primul

în

începând

dreptă,

linie

dela întemeetorul tribului, gintei, familiei; mai
târdiui se pare, că pentru o asemenea demnitate

se făcea alegere.

Șefii triburilor aveai între alte îndatoriri și pe
aceea de a ţine socotelă de genealogia tribului
din care făcea parte fie-care. Cu vremea, din causa multelor și feluritelor îndatoriri, lucrul acesta
a fost încredinţat unor anumiţi scriitori sai genealogi, cari pe încetul căpătară autoritate din
ce în ce
privitâre

mai mare, amestecându-se și în treburi
la cârmuirea tribului. lobi

și ginţilor poporului

Tâte căpeteniile triburilor

numesc în Sfinta Scriptură &e/râni, iar căpete-

se

niile caselor părinteșci se numesc căzztenii/e mi-

ilor luă Îsrail.

Felul acesta de guvernămint, deși mai desvoltat,

este

continuarea

guvernămintului

patriarhal

timpul lui Avraam,Isaac. şi lacov.
guvernămînt capul

familiei

era

După

domn,

din

acest

preot, ju-

decător, care purta grijă de trebuințele familiei

şi se ocupa de relațiunile interne şi externe ale
ei. El avea cuvenita autoritate nu numai asupra

familiei sale, ci se puteaca să fie luat în semă

și ascultat

și de alte familii.

$. 27. Organisarea dată de Moise, vedelorul
de Dummnegleii.

Teocrația.

1. Moise n'a desfiinţat guvernămintul patriarhal,
ci a căutat să-l pună mai în rânduială și să-l întărescă, servindu-i de basă la formarea statului
|
israiltean.
Când a venit ocasiunea de a se încheia legătura
cu Dumnedeii, Moise avea superiori și judecători

Tr.
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peste mii, sute, cincidecimi și decimi, cărora le
lăsase drepturile ce le aveai prin nașcere și în
basa

obiceiului

locului,

însă

le-a determinat mai

de

aprope sfera de activitate.
După porunca lui Dumnedeii, Moise cârmuia
poporul, fiind ajutat de 70 de bărbaţi dintre b&trâni și scriitori sai genealogi, ca representanți
ai poporului. Numărul ajutătorilor în guvernare
varia după trebuințe. Acești representanţi ai po-

porului, acestă instituţie a bătrânilor s'a menţinut
și după Moise, având mare înflueață cu prilejul

alegerei regilor și servind statul în diferite afa-

ceri importante. Ea sa menținut cu destul folos
chiar și după distrugerea statului israiltean, în
exil şi după exil până pe timpul Maccabeilor.
Cu instituirea bătrânilor acestora, cu strinsa

legătură
dintre religiune și stat pe basa monoteismului și mesianismului, cu ideea dea da la totin-

sul câte o porțiune de pământ ca proprietate, pe
care n'o putea vinde sai înstreina, cu înțeleptele
legi ce a dat și cu precauţiunea luată de a feri
pe poporul evreii de contactul cu popârele ido-

lolatre, Moise putu face din Evrei o naţiune paci-

nică, puternică şi de sine stătătere.
2. Pe lângă acestea, Moise a dat Evreilor o formă
specială de guvernămint, numită /eocrazie, după
care tot ce se administreză, se judecăşi se execută în stat se administreză, se judecă şi se
execută în numele lui Dumnedei. Deci Dumnedeii era Rege al Evreilor, cu putere legislativă
și administrativă. Căpeteniile și slujitorii israiliți,
ca representanți ai lui Dumnedeiă, aduceau la
îndeplinire voința lui Dumnedei, executând legea
dată prin Moise. Ori-ce călcare de lege era nu

numai o abatere

gravă dela datoriile cetățeneșci,

ci și păcat contra lui Dumnedei.
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Cu tâte că puterea administrativă era reservată
şi exercitată de betrânii poporului sai de aceia
pe cari Dumnedei însuși îi înălța pentru cârmuirea

poporului,

totuşi,

representanții

mai

de

a-

prâpe ai lui Dumnedei pe pământ erai preoții.
Dumnedei îşi avea tronul mai întâi în cortul cel

sfint, apoi în templu, și anume

în sfînta sfintelor. În

templu intra numai preoții, iar în sfinta sfintelor,
numai

arhiereul,

o

dată

pe an, la o anumită săr-

bătâre. Arhiereul consulta voinţa lui Dumnedei,

pe care apoi o comunica poporului. Așa că, arhireul era judecătorul cel mai înalt, în anumite
cestiuni.
Din timp în timp Dumnedei trimetea fro/ef,
cari ajutai pe preoți ca să nu se comită abateri dela lege din partea poporului, şi, în acelaș timp, controlaii pe preoți în exercițiul funcţiunei lor.

$. 22.

Zeocrafra

în. Ji poca judecătorilor
regilor.

Pe timpul lui losua

(lisus al lui Navi)

şi

legea

dată prin Moise a fost păzită de Evrei cu totă
sfințenia, ținându-se credința în Dumnedeul cel
adeve&rat şi în mântuirea făgăduită protopărinților,
spre cari tindea întemeerea statului israiltean cu
tâte instituțiunile lui.
1. Murind losua, unele triburi nu ţinură semă
de porunca lui Moise de a se feri de contactul
cu Cannaniţii; din potrivă intrară cu ei în legături

de înrudire şi mulți cădură

în idololatrie.

Din

acesta s'a produs o desbinare politică şi religi6să la Evrei, care a dăinuit vr'o patru sute de ani.
Statul fiind desmembrat, deci poporul ne mai
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bucurându-se de binefacerile unirei de până aci,
cădu sub stăpânitori streini, precum erai Canaaniţii, Moabiţii, Madianiţii, Amalecijii, Amoniţii și
Filistenii.
In acest timp îndelungat de restrişte politică,

națională și religi6să, s'a ridicat din când în când
câte un bărbat, care, plin fiind de credinţa în
adevăratul Dumnedeii și de dragostea către neamul lui Israil, cu puterea armelor scutura jugul
strein, dedea poporului libertatea, desființa idololatria și apoi cârmuia poporul după voea lui
Dumnegei. Ast-fel de bărbați s'aă numit judecălori, de cari, în Cartea judecătorilor _se_amintesc | 13, între cari și o femee (Debora) 1).

„Nici

un judecător n'a isbutit să aibă sub as-

cultarea

sa pe tâte triburile

lui Israil.

Fie-care trib forma un stat a parte şi se guverna

de către

bătrânii săi, cari format adunarea

generală a tribului. Betrânii tuturor triburilor formaă adunarea generală a poporului întreg. Ea
se convoca de către judecător, sai, în lipsă de
judecător, de către arhierei, și se ţinea la porta
cortului sfint, sai și aiurea. Adunarea generală
lua decisiuni în afaceri ce interesa pe poporul
întreg. In cestiuni ce nu interesaii pe tâte triburile, ci numai pe unele din ele, hotărai bătrânii
acelor triburi.
Apelurile contra hotărirei b&trânilor se făcea, în

afaceri importante, la judecător. De nu
decător, apelul se făcea la arhierei.

era ju-

Cu tâtă acestă desmembrare, aceea ce făcea pe

tote triburile să fie în unitate politică, era originea

comună,

un

Dumnedei

comun,

promisiuni

1) Numele lor aă fost: Otniel, Ehud, Samgar, Debora, Barac, Ghedeon, 'Tola, Iair, lefta, Ibzan, Elon, 'Abdon şi Samson.

aceeași lege, aceeași

cort sfint comun,

comune,

preoţie. In timpul Judecătorilor, arhiereul întrupa
relaţiunile dintre popor și Dumnedei, era mijlocitorul între popor și Dumnedei, cunoșcea voea
lui Dumnedei prin sorții sfinți (:urim_şi tumim=

arătarea și adevărul; vedi $. 40) Și veghea pentru

păzirea guvernămîntului teocratic.
2. Evreii experimentând din destul constatarea
biblică, cu privire la timpul Judecătorilor: «â giacelea

ele

era

nu

în dsrail;

împerat

a-

pentru

ceea, fie-care om, ceea ce se părea drept în ochii
Iuă, aceea făcea» (Judec. 21, 2), bătrânii lor s'aă
întrunit la Rama și ai dis preotului, profetului
şi judecătorului Samuil: «pune preste noi împerat,
să ne judece pre noi ca și la alte neamuri» |

Sam.

[Il Imp.], 8, ș). Samuil s'a împrotivit acestei

cereri, dar căpătând dela Dumnedei înșciințare
ca să le-o îndeplinescă, le-a uns ca rege pe Saul
din tribul Venianim. Saul, însă, n'a fost recunoscut
ca rege de tâte triburile, decât după ce a învins pe Amoniţi.
Cu chipul acesta s'a înființat guvernămintul

monarhic teocratic.

Regele vădut era locuţiitorul nevEdutului Rege
Dumnedeii, care îl punea în scaunul de rege prin
intermediul profeților. Tot prin profeți s'a proclamat ereditară dinastia lui David la tronul regatului luda.

că

Cu tote

starea

pentru

să vegheze

preoțescă

avea

chemarea

păstrarea legei în curăția din-

tăi, acum vin în ajutorul

acelei stări mai

mulți

profeți ca până aci, cari, în virtutea luminărei și
autorisărei lor suprafireșci, comunicati atât celor
mică,

cât

şi celor

Dumnedei.
ARHEOLOGIA

BISLICĂ,

Cu

mari,

chipul

din

tote stările, voea lui

acesta profeții ai fost de
4
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mare ajutor preoţilor, mai ales în timpuri de grea
încercare și primejdie pentru statul teocratic.
Cel care avea să ocupe demnitatea de rege,
trebuea să -fie israilit. El se alegea prin conlucrarea profeților, după care poporul îl recunoșcea

ca rege. Alegeri de rege nu s'au mai făcut de
când dinastia lui David a fost declarată ereditară.

Cel ales rege era uns cu unt-de-lemn bine“cuvântat, semnul priimirei Spiritului lui Dumnedei, de trebuință în conducerea și guvernarea
poporului.

La câți-va regi (Saul, David

și lehu) ungerea

s'a făcut de profeți. Ea s& făcea, însă, şi de către
arhiereu.
Cu demnitatea regescă nu era unită și pute-

rea preoțescă

decât

în casul când

regele ar fi

fost din neamul preoţesc, cum au fost mai târdii principii Maccabei și anume Simon fiul preotului Matatia.
|
Cu tâte acestea, ca locuţiitori ai nevEdutului
Rege Dumnedei, erai datori să susțină credința
cea adevărată, să ajute şi să ocrotescă biserica,
căutând a se face cultul divin potrivit prescrip-

țiunilor legei mosaice.
In afară de cele cuvenite numai preoţimei, regele avea puterea cea mai mare. Poruncile ce
dedea el s& aduceau la cunoșcința poporului din
lerusalim, la porțile cetăţei, ori la templu; în afară
de Ierusalim ele erai aduse la cunbşcința tuturor
prin anume trimiși. Judecătorul în instanța cea

mai înaltă era regele. El conducea 6stea în r&sboiiă.
In cârmuirea și administrarea
avea de consilieri:

a) pe b&trenii poporului

statului,

regele

și alte persne influ-
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ente și bogate. Unul dintre ei se numia amica
regelui, fie pentru cuvîntul că în adevăr era confidentul regelui, fie că prin situațiunea lui se
impunea mai mult decât toți sfetnicii. Intre con-

silieri, regii cu frica lui Dumnedei admitea și pe
profeți. Apoi:
b) un cancelar, care ținea pe rege în curent
cu afacerile statului și se sfătuiau împreună.
c) un secretar, care investea cu formele necesare ordinile regale.

d) arhiereul și preoți.
e) comandantul armatei.
Locul unde se tratau afacerile judiciare, în instanța cea mai înaltă, era la pârta palatului regal.

$. 23.

Guvernămintul în timpul exihuluă şi
dufă exiltil.

Sub regii: Saul, David, și Solomon (Salomon),
Evreii forma un singur stat. Solomon a lăsat ca
succesor la tron pe fiiul s&ă Rovoam. Acestuia
i-a cerut poporul micșorarea dărilor puse de
Solomon. Rovoam refuzând cererea, statul se
împarte în dâu&: 10 triburi își aleg ca rege pe
lerovoam, cu reședința în Șehem, desfăcendu-se
de dinastia ereditară a lui David și introducând
în Bet-E! şi Dan cultul lui Baal și al altor dei;

cele-l-alte d6u& triburi (luda și Veniamin) ai recunoscut ca rege pe Rovoam, rămânând ast-fel

credincidse casei lui David. Acele 10 triburi au
format un stat deosebit numit al lui Israil sau
Efraim, iar cele-l-alte dâu& alt stat, sub numele

de Iuda. Regatul Israil a avut 19 regi din 9 dinastii; regatul luda,

20

de

regi din dinastia lui

David. Amenddu& regatele erau necontenit în lupte
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între sine,

având

şi nenorocirea

de a fi conduse :

de regi, în mare parte răi şi neplăcuţi lui Dumdei din causa idololatriei și a altor fâră-de-legi.
Fără încetare atât regii cât și poporele eraii deşteptate de Dumnedei prin profeți, dar în zadar
De aceea, precum prediseseră profeții, amendâuă
regatele ai apus pe rînd, ca drept plată pentru
nesupunere și neascultare, şi poporul a fost dus
în captivitate (la anul 722 regatul Israil, la anul

585, luda).
În timpul captivităței babilonice, Evreii se ţineai de guvernămîntul patriarhal primitiv, avend
și un tribunal judecătoresc înalt, cu drept de viață

şi de morte (cum se vede din istoria Susanci din
cap. 13, adaus la cartea canonică Daniil).
La anul 536 sai 537 Cir regele Perșilor ocupă

Babilonia și dă voe Evreilor
de a se întârce în pa-

trie și

a-și

rezidi

ce Alexandru
Perșilor,

Evreii

templul.

cel Mare

aă stat sub

avend guvernatori,

De

atunci

și

(330)

imperiul

distruge

suzeranitatea

cari de și erai

până
persă,

locuţiitori

aj

regilor perși, totuși se alegea din poporul evreii,
cum aii fost Zerubabel, Ezra și Neemia. In timpul acestora s'a realisat reînvierea vechilor aşedăminte iudaice.
După mârtea lui Alexandru cel Mare (323),

Evreii din Palestina ajung sub stăpânirea regilor Ptolomei din Egipt, apoi sub a regilor Seleucidi din Siria, fiind guvernaţi de către &meni
de-ai lor.

Dintre regii sirieni Antioh al IV-lea Epifane
(175—163) s'a încercat să desființeze religiunea

mosaică. Maccabeii elibereză poporul de jugul
sirian, și dela anul 140 înainte se întemeiază un
nou regat evrei, care s'a guvernat de către prin-
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cipii

indigeni din casa Maccabeilor sait Asmone-

ilor,

dintre

cari

Simon, al treilea fii al preotului

Matatia, a avut pe lângă demnitatea de principe,
și pe aceea de arhierei.
Dela anul 63 înainte de Christos Evreii ajunseră sub Romani, din causa certelor interne dintre

ei.

Adevăratul mosaism şi profetism se prefăcuse
în iudaism din causa sectelor iudaice ce se întemeiaseră și cari se luptai între sine, punend
opiniunile omenești mai pe sus de cuvintul dumnedeesc. De altă parte certele pentru ocuparea

tronului erai nesfirşite.
Romanii,
teca

timp

potrivit tacticei

în afacerile

să aibă

Idumeul,

numit

cuvenitul
şi Irod

profit,
cel

a se ames-

de

lor
ale

interidre

state,

altor

ajutară

Mare,

ca

ca

să

la

Irod

pe

ocupe

tronul iudaic (la anul 37 înainte de Christos). Cei

trei fii ai lui, potrivit învoelei cu Romanii, aveai
să se urce pe tronul tatălui lor, împărțindu-și

teritoriul între sine, aceea

ce sa și făcut; dar

la anul 6 după Christos Iudeea fu prefăcută în
provincie romană, cârmuită de un procurator,
care era supus proconsulului roman din Siria.
Aceeași sârtă o avură nu după multă vreme ȘI

cele-l-alte părți în care se

dividase

regatul

lui

Irod cel Mare, incorporându-se la Siria.
Procuratorul ludeei avea reședința în Cesareea.
Pentru menţinerea păcei şi bunei rândueli avea
în ajutor soldați romani, și anume șese cohorte:
5 în Cesareea, 1 în lerusalim. De sărbători, când
la lerusalim se adunaă mulți Evrei din diferitele
părți ale lumei, procuratorul ședea în Ierusalim
spre a lua el însuși în pers6nă m&surile trebuE
” Tai dacă din 6re-cari împrejurări sar fi putut
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întempla vre o r&scâlă. Sentința dată de procurator o aduceau la îndeplinire soldații.
Administrația o aveai procuratorii înșiși. Arhi-

ereul și Sinedriul (vedi $$ 26 şi 40) își păstrară
drepturile numai de formă, căci în cestiuni importante nu puteai nimic. Dreptul de viață și
de morte le era luat în timpul când Domnul
Christos 'şi-a început activitatea publică.

Vama

și birurile nu se incasati de procuratori,

ci de slujbași anume. Indeosebi veniturile vămei,
imperatorii romani le arendaiă la cavaleri romani.

Aceștia nu veneai la fața locului, ci, ori aveati

vameșii lor, ori și ei vindeaii altora venitul vămei,
chiar și Evreilor. Peste vameși era o căpetenie.
numită za marele vameșilor, cum a fost, bunăGră, Zakhei. A plăti dare imperatorilor păgâni
era un ce nesuferit Evreilor. Acesta, unită cu
împrejurarea că stringetorii tributului şi vameșii

luai

mai mult

decât era cu

dreptul,

făcea

pe

Evrei, îndeosebi pe Farisei, să-'i considere ca
pe cei mai mari pă&cătoși și să se ferescă de contactul cu ei.
Intre anii 37 și 44 după Christos împeratul
Caligula, pentru considerațiuni personale, a încuviințat lui Irod Agripa să domnescă ca rege

peste regatul de altă dată al lui Irod cel Mare,
din care făcea parte şi Iudeea.
Cel din urmă rege al ludeilor a fost Irod Agripa al II-lea, care a domnit
mică parte din fostul regat
Agripa.

Dela

prea puțin peste o
al tatălui s&ii Irod

anul 44 după Christos înainte Iudeea era

guvernată

tot

de

procuratori

romani.

Secta

iu-

daică a Zeloților, adecă a naționaliștilor înfocați,
cari

nu

numai

că

uraă

dominaţiunea

romană,
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dar se nutriaii cu ideea că ludeii sînt chemați
a stăpâni cele-l-alte popore, a resculat poporul
contra stăpânirei romane. De aceea Vespasian
şi Tit ocupă ţera la anul 70 şi distrug lerusalimul și templul. În urma unei noui r&scâle din timpul lui Adrian, Evreii din Palestina au fost nimiciți. Regatul pământesc al ludeilora apus definitiv; dar întemeiata împerăţie a lui Christos
a progresat și s'a întins, progreseză și se întinde,
căci, după promisiune, nici porțile iadului nu o
vor birui (Dan. 2, a; Mat. 16, 18).
CAP. II. JUDECĂTORIILE ŞI PROCEDURA JUDECĂTORESCĂ.

$. 24. Judecătorii şi fudecătoriile. SV
La Evrei, în timpul patriarhilor, puterea judecătorescă o aveai patriarhii. Desvoltându-se sisla
temul de guvernămiînt, acea putere a trecut
căpeteniile triburilor.
Moise, pe un timp, avea singur acea putere.
Mai târdiu o împărți cu bătrânii poporului cei
de peste o miă, de peste 100, de peste 50 şi de
peste 10 familii. Aceştia se alegeaii dintre bărbații
tem&tori

vrednici,

verului
de

și

daruii,

ai

de

Dumnedei,

dreptăței,

uritori

de

Gmeni

nepărtinitori,
lăcomie.

Bătrânii

ai ade-

neiubitori
judecaiu

mici.
poporul în ttă vremea, dar numai în afaceri
impor
mai
Afacerile judecătoreșci mai grele și
chibtante Moise şi le-a reservat sieși, pe multe
ce. prizuindu-le şi hotărându-le potrivit poruncei
imea_ dela Dumnedei.
În timpul judecătorilor he-care localitate avea
judecătorie compusă din bătrânii ei, cari judecai
la porţile cetăților. La aceste judecătorii se hotăra în prima şi ultima instanță, avend dreptul de
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a da
nu

ori-ce pedepsă.
se

șcința

rosteai,

In afaceri însemnate și grele

ci casurile

se

judecătoriei celei înalte,

Ja locul cultului

aduceau

care se

divin și care se

la

cuno-

întrunea

compunea

din

b&trâni și leviţi, sub președenția judecătorului,
dacă era; dacă nu, sub președenția ar/iereuluă.
Hotărîrile luate de acestă înaltă judecătorie, în
afaceri grele, trimise de judecătoriile locale, din
motive de necompetență, trebuiau respectate, sub
pedepsa cu mârte, de către acele judecătorii.
In timpul regilor sat menţinut judecătoriile

locale. Judecătorul cel mai înalt era regele, aju-

tat fiind de anumiți judecători, cari se luau dintre leviți, preoți și dintre căpetenii de triburi. In
afaceri spirituale acestă judecătorie înaltă era presidată de arhierei.

$. 25.
Judecata

Procedura judecătordscă.

se făcea de

ordinar

dimincța. Sâm-

băta și în alte dile de sărbători nu se judeca,
de Gre-ce legea mosaică pedepsea cu mârte profanarea sâmbetei,—di de repaus, sfintă lui Iehova.
Procesele se judecai în public. Acusarea și

apărarea se făcea verbal de către înseși

părţile

în litigiă, în persână. Dacă la judecată nu se presenta pârâtul o dată cu pârâșul, judecătorii îl
chemau și pe acela, apoi judecat. Pârâșul sta la
judecată în drepta pârâtului, care, fiind acusat
pentru-că ar fi făptuit vre un lucru mare, se presenta înaintea judecătorilor nepeptenat și
îm-

brăcat în haine de jale.
Acusarea,

mai

ales

|

cea de

jinită cu doi marturi cel

crimă, trebuia spri-

puțin. Dacă învinuirea

nu se putea dovedicu marturi, adevărul

se do-

PA

Urari
4
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vedea prin supunerea pârâtului la jurământ. Mă
turia se putea întări şi prin scripte. ag 9 se
întrebuințaii și sorții sfinți, pentru aflarea adeve&rului. Torturarea cu scopul de a se dovedi adeverul, s'a introdus la Evrei tocmai pe timpul
lui Irod cel Mare.
Indată după judecată se pronunţa sentința, care
se executa chiar atunci, înaintea judecătorilor. Bă-

taea se făcea de către servitorii judecătoriei. Despăgubirea pentru furt, plata datoriei trebuia să
se facă imediat. Uciderea cu petrii o făcea poporul. Omoritorul era predat r&sbunătorului de
sânge spre a-l omori (vedi $. 29). In timpul regilor pedepsa cu mârte pentru mârte se exe-

cuta de Gmenii gardei regeșci.
Ș. 20.

Sineariul.

Dela Moise și până la captivitate, pote și în
captivitate, Evreii aveau un Zribunza/ îna/t, care
hotăra în cestiunile de drept cele mai grele, cu
cari nu se ocupai cele-l-alte judecătorii inferiore.
După captivitate s'a restabilit starea de lucruri
anteridră exiliului şi s'a înlăturat plecarea spre
idololatrie. La menţinerea adevăratei religiuni a
contribuit înființarea. unci îza/fe dregătorii, înalt
consilii

de justiție

terei regale de

și

administraţie

altă dată, pe

în

locul

pu-

basele vechei or-

ganisări mosaice. Acestă înaltă dregătorie, numită
de rabini marea adunare şi marea sinagogă, se-

natul Judeilor, iar mai târdii sSanledrin, Sinedriăi (7% owvednwv), dela Ezra și până pe timpul
Maccabeilor cârmuia poporul în afacerile cele mai

însemnate. Cum va fi fost organisat acest Sinedriă până la Maccabei, ce atribuțiuni va fi avut

Va

,

2
>

e
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și până unde se întindea puterea lui, nu se șcie
precis. Desigur va fi fost compus din be&trânii
triburilor, ca representanţi ai poporului, din preoți și din învețători de lege.

Dela Maccabei înainte se șcie care era organisarea acestui înalt tribunal, numit în Evanghelie aduzarea cărturarilor și betrânilor, sau

alte numiri analoge, prin cari se însemnă numele
claselor principale ale membrilor din care se
compunea.

Sinedriul se compunea din 71 de membrii, conduși de un președinte, care de regulă era arhiereul în funcțiune. Îndată după acesta urma un
vice-președinte numit fărintele tribunalului sai
părintele curței judecătoreșcă. Urmat apoi alți arhierei, îndeosebi cei ai celor 24 clase de preoți,
b&trânii triburilor, căpetenii de familii, învețaţi

saă

cărturari atât

dintre

Farisei, cât

şi

dintre

Saducei, secretari. Unul dintre acești din urmă
ședea în partea dreptă a președintelui și nota sentințele de achitare; alt secretar ședea de-a stânga
președintelui şi nota sentințele de condamnare.
Sinedriul avea la disposiție servitori.

Şedinţele se ţineau lângă templu. În casuri grabnice Sinedriul ținea ședințe şi în casa arhiereului.
Acest Sinedriii avea autoritate doctrinală, ju-

diciară și administrativă în casurile cele
mat grec:
Atribuțiunile și extensiunea puterei lui erau acestea: judeca în afaceri privitâre la vre un trib
întreg, la vre un profet mincinos, la vre un arhiereii; hotăra r&sboiul sait pacea, întinderea razei
lerusalimului sau introducerea în el a 6re-căror
schimbări mai însemnate; decidea în privinţa înființărei de tribunale cu 23 de membrii în provincie; declara vre un oraș ca nelegiuit și ca
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interdicție.

sub

îl punea

atare

avea

Sinedriul

drept de viață și de mârte sai dreptul sabiei,
adecă putea rosti și executa pedâpsa cu morte.
Supuse lui erau sinedriile mai mici, compuse din câte 23 de membrii. De aceste tribunale inferidre eraă câte unul în diferitele orașe
ale ludeei. In Ierusalim erai două pe lângă Sinedriă. Acestea erai judecătoriile sinagogelor.
Ele dedeaii hotărâri în afaceri mică, și, pentru abateră dela lege, aplica bătaea și excomunicarea.
Mai erai și alte tribunale mai inferidre, compuse din 3 până la 7 membrii, numite judecază,
sai și tribunale de arbitragiii. In aceste tiibunăle

de primă

în afaceri

decidea

se

instanță

neîn-

semnate.

Dela aceste tribunale de primă instanță și dela
tribunalele de câte 23 de membrii se putea face

apel la Sinedriă.
In evangelia dela Matei cetim
ale Mântuitorului

îndeșert

nie

«Tot

Christos:

asupra

fratelui

aceste cuvinte
cela ce se mâ-

săi, vinovat

va

fi

judecăței (ri 1atss); şi cine va dice fratelui săi:
“rahâ, vinovat va fi soborului (să Gbveâţie); iar cine

va dice: nebune,
(Mat.

vinovat va fi gheenei focului»

5, 2). Numirea de judecată se referă

la cele

dâu& feluri de tribunale inferidre, de 3—7
23

de

membrii;

iar numirea

și de

solor se referă

la

cea mai înaltă instanță judecătorescă,—la Sinedriă.

Cu vr'o 40 de ani înainte de dărâmarea lerusalimului și templului la anul 70 după Christos,
Romanii luaseră Sinedriului dreptul sabiei, adecă
puterea de a executa sentințele de morte, lăsându-l, însă, să se bucure de considerațiunea cuvenită,
întru cât el putea să se rostescă în afaceri re-

ligidse.

Dacă

în

afaceri

de

acestea

judeca

pe
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cine-va la mârte, sentința era supusă procuratorului roman, și numai dacă acesta voia, se executa, precum a fost casul cu Domnul şi Dumnedeul nostru lisus Christos. Inaintea Sinedriului

a fost adus

la judecată

Apostolul Petru, I6n și

mai târdii Pavel (Paul).
Sinedriul avea autoritate şi în afară de limitele ludeei și întregei Palestini. EI trimetea la
sinagogi

Gmeni

anume,

în misiuni religi6se,

cum

sa făcut cu Saul—Apostolul Pavel de mai târdii—pe care La trimis la Damasc ca să aducă
legaţi la Ierusalim pe creștinii de acolo, pentru
a-'i pedepsi.
Deși Sinedriul nu mai avea dreptul de a pedepsi cu msrte, totuși, profitând când de absența procuratorului, când de turburări mari, dedea sentințe de morte şi le executa, cum s'a

întâmplat cu întâiul
fan și cu Iacov

mucenic

fratele

și arhidiacon Ște-

(ruda)

CAP. JI. DREPTUL

Domnului.
PENAL.

$. 27. Crimele de majestare şi alte abateri
Prave, certate prin pedepsirea cu morte.
Pedepsele după legea mosaică.
1. Crimele de majestate erai acelea ce se comiteai în contra religiunei, în contra locuţiitoru-

lui nevedutului Rege Dumnedei
lor-l-alţi

pedepseaii

ocârmiiitori

Astfel de

cu tădrte.

vea nu numai

La

și în contra ce-

genere,—crime

cari se

/do/o/azria, care

se pri-

crime erai:

şi ca o trădare

Dumnedei.

în

ca o gravă abatere dogmatică,
și lepădare

idololatrie

de

nev&qutul

ci

Rege

se socotea ȘI suger-
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stiția, vrăjitoria, descântecele, necromanția și ori
ce divinafiune în genere. Idololatrul era ucis. Dacă
vre un oraş întreg devenea idololatru, atunci era
dărâmat și locuitorii toți s& omorail. Ca//4/ îcdnelor, hula împrotiva luă Duwmnedeii, profanarea
intenționată a sâmbelei, câlcarea voilă a legei ce-

remoniale; ofensele aduse regelui vedut saă locuțiitorului nev&dutului Rege Dumnedei, și dregăforilor îndeobşte.
Tot cu morte se pedepsiaii și urmttorele abateri: crîmele săvârșite de copii împrotiva părinfilor lor, precum: blestemarea lor, maltratarea
cu vorba sai fapta, uciderea. Apoi desfrenarea
și violarea castilăței în genere.
a

2. Legea mosaică prevede 3 feluri de pedepse:
a) pedepse
c) pedepse
a)

cu mârtea,
băneșci.

Pedepsele

cu

morte

b) pedepse
eraii:

corporale

și

omorirea cu petrii

și omortrea cu sabia. De era să se ombre care-va
cu

petrii,

pentru

crime

probate

cu

marturi,

a-

ceştia trebuiau să arunce întâi cu petrii în cel
condamnat şi apoi asistența. Cu sabia ori se
străpungea corpul condamnatului, ori se prefăcea în bucățele. In unele casuri, după ce vinovatul era omorit, cadavrul i se ardea sau se
spânzura. De se spânzura, cadavrul nu putea
rămâne așa peste n6pte, ci se înmormânta în
aceeași di, ca să nu se spurce pământul prin un
asemenea condamnat, privit ca blestemat de Dumnedei. Se mai obicinuia ca, asupra cadavrului

osânditului sait asupra

cenușei lui, fie-care

tre-

cător să arunce câte o petră.
După ce ludeii ai perdut dreptul de a pedepsi

cu morte, dreptul sabiei s'a prefăcut în pedepsa
cu

excomunicare, adecă excluderea din sinagogă
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și din comunitatea
abateri

grele

iudaică

a celor

vinovați

de

religi6se.

b). Pedepsele corporale, adecă bătaea, se făcea
cu bastonul. Cel pedepsit cu bătae era întins cu
fața în jos pe pământ și, în fața judecătorilor, i
se aplicau lovituri, cară nu trebuia să trecă de 40.
După ce ludeilor nu le-a r&mas decât dreptul
de a judeca în cestiuni religi6se, bătaea vinovatului se făcea la sinagogă.

Spre
spre

a nu da mai

a înlătura

mult de 40 de lovituri și

periculul

acest punct, Evreii

de

a se călca

întrebuințaă și un

legea în

biciă

cu

trei împletituri, cu care vinovatul era lovit de
13 ori, preferind ast-fel să dea mai bine 39 de

lovituri, decât să trecă de num&rul legal de 40.
Sfintul Apostol Pavel ne spune în a sa a două
epistolă către Corinteni, că «dela ludei, în cinci
rânduri, câte patru-deci fără una de lovituri am
luat; de trei ori, cu toege am fost bătut...» (11,
2a

ȘI 25).

C). Pedepsele

tru vătemări

bănesci (amenda) se dedeai pen-

corporale

şi pentru

atacarea ondrei

cui-va. Ele se aplicaii în vederea legei, după chibzuința judecătorilor, după pretențiunea reclaman-

tului și după învoială. Suma de bani se determina după vătămarea făptuită și după împrejurări.
Către sfîrșitul statului iudaic se întrebuința ca pedepsă închis6rea și încătuşarea celor condamnați:

$. 28. Pedepsire pentru mărturie MIncinosă,
înceluire (înşelăciune), pagubă netufențonată şi pentru hotie.

1. Marturul dovedit de justiție că a depus falș,

era supus

pedepsei

ce

ar

fi meritat

acela

îm-
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protiva căruia depusese și care s'ar fi dovedit
culpabil.
Marturul, dovedit mincinos, nu ere pedepsit
dacă desmințea mărturia și s'ar fi constatat că o
“ făcuse cu scopul de a salva pe cel acusat. Fapta
însă era considerată ca păcat și trebuea expiată
prin aducere de sacrificii pentru pecat.
2. Dacă cine-va ar fi abusat de încrederea dată
de un altul, păgubindu-l cu dinadinsul, direct sai
indirect, de banii, obiectele sai animalele încredințate spre păstrare sau spre pază, judecata îl
condamna la despăgubire dublă. Tot așa și pe
părtașul la înşelăciune. Dacă însă înșelătorul, din
propriul s&ii îndemn se grăbea, mai înainte de a
fi sesizată justiția de către cel păgubit, de a res-

titui obiectul înşelăciunei, plus a cincia parte din

costul acelui obiect, nu mai era urmărit; trebuea
însă să aducă cuvenitul sacrificii de curățire pentru abaterea de care se făcuse vinovat.
3. Dacă cine-va ar fi luat dela altul împrumut,
“fără plată; vre un animal spre a se servi de el,
şi se înt&mpla ca să se betegiască sait să moră,
acel anirnal trebuea plătit. Dacă în timpul bete-

girei sai morței animalului era de față și stăpâ-

nul, saă, nefiind de față, luase mai dinainte plată
pentru împrumutarea acelui animal, stăpânul nu
avea drept la nici o despăgubire pentru paguba
neintenționată ce i se produsese.
De se întâmpla vre unuj păstor tocmit să i se
fure din animalele încredințate lui spre păstorire,
din lipsa lui de priveghere, el trebuea să plătescă
paguba pricinuită. Nu plătea nimic, însă, dacă
vre o hiară (bală) ar fi pricinuit paguba, dar în
casul acesta trebuea să înfățișeze stăpânului vre

un semn

dela animalul ce ar fi cădut pradă.
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4. Pedepsa pentru hoţie se îndrepta după împrejurări și după însemnătatea obiectului hoţiei.
Anume:

de fura

cine-va

vre un lucru sai

vre un

animal, și se afla încă la dînsul, neatins, era pedepsit cu despăgubire dublă. De se întempla ca
să fi tăiat, ori să fi vîndut animalul furat, pen-

tru furarea unei oi se cerea

despăgubire

împă-

trită, Jar pentru furarea unui boii, despăgubire
încincită. Era, deci, o gradare triplă a pedepsei
pentru hoție. Prima era mai mică, dată fiind presupunerea, că cel ce furase ce-va și încă se afla
la dinsul, ar fi putut fi în stare să se căiască de

ceea ce a făcut

și de bună

voe să dea

lucrul sai animalul furat. A dua era
„pră— despăgubire împătrită—pentru ca

înapoi
mai ashoţii să

se înfricoșeze și să nu mai fure oi, cari erai lesne
de furat, ca unele ce se ţineaă departe de sate
și orașe. A treia era și mai aspră—despăgubirea încincită—căci, cu ce ar fi avut cine-va să-și
are pământul, bună-dră, fără de boi?
Dacă cel care ar fi furat ce-va, înapoia proprietarului de bună voe aceea ce furase şi încă.

a cincia parte din valdre, era scutit de altă pedepsă; trebuea numai să aducă cuvenitul
ciă pentru ertarea păcatului săvirșit.

Dacă

sacrifi-

vre un hoț ar fi fost prins nâptea

asu-

pra faptului, putea fi omorit fără frică de pedepsă, căci hoțul putea să scape fără a fi fost

cunoscut de cel ce avea să-l dea în judecată,
sau putea să omâre el însuși pe acela al cărui

avut vrea să-!l fure. După răsăritul sârelui nu mai
era permis a s€ omori hoțul surprins asupra fap-

tului, căci putea fi cunoscut, prins și dus la judecată. Săvirșirea omorului s& pedepsia, în acest
caz,

cu

mârte.
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omor.
pentru i
nulu
și pedepsa
$. 20. Legea taho
1. Legea talionului prevede pedepsirea
vinovat în modul cum el a tratat pe altul:
ai făcut, așa să ţi se facă; frintură pentru
tură, ochiă pentru ochiă, dinte pentru dinte;
vatămi tu pe om, așa să fii și tu vătemat.

Acest
Evrei,

la

drept de r&splătire a fost găsit de Moise
cari

dreptului

basa

cel
cum
frîncum

îl practicaă

încă

din

vechime,

ceea ce ție nu-ți

natural:

în

place,

piei=tu' altuia nu face.

Legea mosaică trateză mai blând pe acei cari
ar fi văt&mat pe sclavi. Dacă stăpânul ar fi maltratat pe vre un sclav în așa mod, încât îl rupea

vre o mână,

vre un

picior, sai

îi scotea vre

un ochii, îi rupea vre un dinte, etc., el era pedepsit cu perderea sclavului, care prin acesta
|
devenea liber.
Pentru vremurile mai de demult o ast-fel de
lege era de mare trebuință spre a înfrina apucăturile neomeneșci ale celor bogaţi și puternici,
cari în schimbul unei pedepse băneșci cât de
mari, ce

ar fi fost siliți să

plătescă, se indeletni-

ceai cu acte de extremă brutalitate față de su|
pușii lor.
în
prefăcut
s'a
r&splată
de
dreptul
târdiă
Mai
amendă.
2. Pedepsa pentru omor varia după felul o-

morului, după cum adecă s'a comis cu voință sai
'
fără voință.

Omorul cu voință, saii bătaea din care a provenit mârtea, se pedepsea cu mârte de către
ruda cea mai de aprâpe a celui omorit, care

trebuia să facă acesta, dacă nu vrea să-și perdă
onrea

şi dreptul

de

moștenire.

Ruda

aceea

5,
ARHEOLOGIA

BISLICĂ,

se

Po
r

”
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numia

7esbunătorul

sângelui

şi putea

să omore

pe ucigașul dovedit ca atare, ori unde Var fi aflat.
Acel care săvârșia omor fără voce, putea scăpa
de r&sbunătorul sângelui, dacă avea vreme să

fugă în vre una din cele şese cetăți de asil, din
cari: trei crai în partea dreptă a Iordanului (Hedeș, Şehem și Hebron), iar trei eraă în partea

stângă

a acelui

fluvii

(Golan,

Ramot-Ghilead

și Bezer). Inainte de acesta asilul era la altar.
In cetățile de scăpare r&sbunătorul sângelui nu
mai avea nici o putere, dacă judecata constata
săvîrșirea omorului fără voinţă; la din contra,
ucigașul era predat r&sbunitorului. Acel care omorîse fără voe era dator, cu tote
stea numai în cetatea de scăpare în

acestea, să
care lugise,

„atât timp cât trăia arhiereul. Dacă până atunci
ucigașul fără voe, ar fi eșit din acea cetate și
Var fi prins r&sbunătorul sângelui, acesta avea
voe să-'l omore. După mortea arhiereului, ucigașul putea eși fără temă din acea cetate, căci
dreptul r&sbunătorului de sânge, înceta.
Prin urmare, cu tâte că ucigătorul din greșală
nu era omorit de. resbunătoru/ sângelui, totuşi,
pentru fapta sa, deși neintenționată, nu r&mânea
nepedepsit. Trebuia să stea numai în cetatea
de scăpare

în care

fugise.

Nu

avea, însă, să stea

acolo tâtă viața, ci numai atâta timp, cât trăia
arhiereul. Cu chipul acesta dreptatea dumnedeiască era satisfăcută și omorul săvirşit fără voință
era r&sbunat. Vinovăţia pentru omorul din greşală se ştergea desăvirșit, tocmai după ce muria

arhiereul.

În viață fiind el, era mijlocitorul între

popor și .Dumnedei. Mârtea
lui era privită ca un
sacrificiă de _împăcare
prin care se spăla cu totul
vinovăția pentru omorul săvirșit tără intenţiune.
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Deci, și din acest punct de privire, arhiereul din
legea veche preinchipuia pe Christos, Marele Arhiereu, care, prin mortea Sa pe cruce, a „sp&lat păcatele nâstre ale tuturora.
Dacă pricinuitorul morţei cui-va rămânea necunoscut, săvirșind fapta în depărtare de locuințele &menilor, r&sbunarea sângelui se făcea astfel: bătrânii și judecătorii din apropierea locului
unde s'a găsit cadavrul, se adunaiă și constatai,
prin mă&surătâre, cetatea care era mai aprâpe de
locul unde se săvirșise cr:ma. După constatare

bătrânii acelei cetăţi trebuiaă să ia o juncă care
n'ar fi fost pusă
rîu

cu

apă

la jug,

curgătâre

în

și să 0 ducă

fața preoţilor,

rupeau

care

ucigașul, și apoi,

o

merita

la vreun

permanenţă.

gâtul

Acolo,

în

vitei, ca pedepsă pe
în semn

de

ne-

vinovăţie pentru omorul întâmplat, își spălat mâ"nile de- -asupra trupului mort al juncei, rostind
anumite cuvinte (Deut. 21,
și 3).
i:

$. 30.

Felurite pedepse cu morte adoptate
de Evrei dela alte popore.

Pe lângă
vă&dute în
buinţat în
cu mârte,

pedepsele cu
legea mosaică
diferite epoce,
adoptate dela

morte legale, adecă pre($. 27), Evreii ai întreși următârele pedepse
streini: tăerea capului,

strangularea, aruncarea în cuptor cu foc, frigerea
de
rele,

viii, aruncarea în gropă
omorîrea

vreme de

în cenușă,

cu lei, lupta
înnecarea

r&sboiă și cu ocasia

cu hia-

şi altele.

In

ocupărei vre u-

nei cetăți vrășmașe se întrebuința: tăerea în

d6u€

cu ferestrăul, aruncarea de pe stânci înalte, spintecarea femeilor îngreunate, isbirea și sdrobirea

copiilor de petrii și de colţurile zidurilor.
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Mai era și r&stignirea, care se aplica

de

re-

gulă numai sclavilor și celor ce erai acusaţi
de crime mari, precum: de rebeliune, de tâlhă-

rie. Morte

prin

r&stignire

a suferit

și Domnul

Christos.
<Hara A
Cel condamnat la r&stignire era desbrăcat până

la brîă, legat și bătut cu biciul in așa fel, că de

multe

riau

ori

cei

în timpul

mai

slabi

dintre

bătăiei. După

tul singur trebuia să-'și ducă

condamnați

biciuire

mu-

condamna-

crucea la locul de

r&stignire.
Domnul Christos, după biciuire, a fost îmbrăcat în haină mohorită, i s'a pus pe cap cunună
de spini și în mână i s'a dat o trestie ca drept
sceptru regal. Acestea i s'aă aplicat nu pentru-că

erau

prescrise, ci pentru

era învinuit

că s'a făcut

a]

batjocuri, de

pe

sine

rege.

re

ce

Christos

fiind prea slăbit din causa biciuirei și a perderei -

de

sânge,

spini,

nu

căci i se

"și-a

putut

înfipsese
duce

în cap

crucea;

cunună

de

“i-a dus-o

Si-

'mon Kirineanul!.
Locul de r&stignire se alegea afară de cetate,
pe un teren mai înalt și în apropiere de vre un
drum public.
Crucea se fixa bine în pământ. Osânditul era
ridicat pe cruce. Cu patru cue de fer puternice
i se pironeai mânile și picidrele cu câte un cui.

Cam la mijlocul crucei se bătea un cuiă de lemn

pe care se sprijinea trunchiul corpului osândituluj, ca nu cum-va să cadă jos de pe cruce, despicându-i-se mânile pironite, din causa greutăței
corpului. Pe cruce nu se fixa nici o r&zimătâre
pentru picidre. De-asupra capului se atirna scrisorea în care se arăta abaterea celui r&stignit.

Către

sfîrșitul vieţei politice a Evrcilor se de-
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crucificaților

dea

b&uturi

tari, amețitâre

ca să

le

mai domolescă durerea pironirei. 1 s'a dat și lui
Christos, dar el n'a voit să priimescă. Cu puţin
înainte de a muri i sa dat oțet amestecat cu
fiere,

adecă

vin

amestecat

cu

fiere,

căci

Evreii

numiaă vin şi oţetul. Băutura acesta n'a refusat-o
Domnul Christos.

Contactul cu aerul făcea ca ranele sângerânde,

produse de pironire, să se închidă. Sângele nescurgendu-se din destul se putea întempla ca re&stignitul să stea pe cruce, în cele mai crâncene
suferinţe, până și trei dile, dacă cum-va nu murea de f&me ori de sete, care devenea cumplită.
Evreii nu lăsaii corpurile pe cruce nici peste
n6ptea întâia ce urma după restignire; trebuiau
îngropate în aceeași di. Cum însă se întempla
ca cei condamnaţi să nu mâră aşa de degrab,
se recurgea la alte mijlâce pentru grăbirea morței: se aprindea foc pe păment sub picidrele celor r&stigniți, ca fumul să-i înnăbușe; se dedea
drumu la hiare spre a-i sfășia; li se sdrobiai
fluerile picidrelor saă li se str&pungea costa cu
lancea. Domnului Christos, cu tote că murise,
un soldat i-a strepuns costa cu lancea.
Urma apoi luarea de pe cruce și înmormântarea.
PARTEA
ANTICITĂȚILE

Il.

BISERICEŞCI

ALE

EVREILOR.

CAP. |. SECTELE.
$. 37. Sectele rehgidse şi politice.
La sectele religi6se ale Evreilor se numeră:
Fariseii, Saduceii şi Eseii cu Terapeuţii.. Ele a
apărut din urmetorele împrejurări: după întârce-
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rea din captivitatea babilonică, Evreii au căutat
să reînvieze teocrația. Toţi depuneaii cel mai mare
zel pentru restabilirea stărei religi6se Și politice
de mai înainte. Cu tâte acestea adevăratul mosaism și profetism s'a prefăcut cu timpul în cel
mai subiectiv iudaism, punendu se mai mult preț
pe părerile omeneșci, decât pe cuvintul lui Dumnedei, și căutându-se a se pune în acord cele
ale legei cu diferite doctrine filosofice grecoegiptene.
1. Zariseii, adecă Gmenii evlavioși, deosebiți
de cei-l-alți Gmeni prin viață, cult şi obiceiuri,

părăsiră spiritul Jegei şi se ținură de litera «i,
dând preferință la o mulțime de” prescripțiuni

dise tradiționale, al căror număr se adăogea din
ce în ce mai mult.
Aa
In tendința lor politică Şi religi6să aveau a-

cestă

primă

notă

caracteristică:

eliminarea __ori

cărei influențe neiudaice. Pentru dinșii

ment

unicul “pă-

sfint era cel locuit de Evrei; tâte cele-l-alte

feri erai privite ca necurate, până și atmosfera
lor.
De aici despreţuirea trufașă a tot ce nu era
iuidei. Până și vinul şi pânea păgânilor erai
privite ca necurate. ludeul nu trebue să scape
de:
mârte pe un ne-iudei. Celui mai evlavios om
din lumea ne-iudaică, fariseul îi aplica principiul,
care a remas și până adi la Evrei, în acest
proverb:

«şi celui mai

blând

dintre şerpi trebue să-i

sdrobeșci capul; pe cel mai bun dintre ne-israiliți trebue să-l omori». Cuvintele legei
nu trebuesc spuse păgânilor. Ne-israilitul care
studiază
legea merită morte.

Obiectul ocupaţiunei lor de căpetenie era textul

legei. Nu numai că-i număraă tâte literile
și fixa
cu exactitate unde este jumătatea fie-cărui
capi-
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tul, dar o şi explica și o aplicauîn tâte acţiunile şi, împrejurările vieței omeneșci, scoţend din
ea şi din așa numitele prescripțiuni tradiționale,

infinite regule, impedimente

sai opriri de acelea,

cari mai mult încurcă și ameţeşce pe om decât
il lumineză. S'a ajuns până acolo, că în forte multe
casuri practicele farisaice suspendai nu numai legea naturală, sădită în om, ci şi legea positivă.
Ast-fel, bună-6ră,

Fariseii, în schimbul

unei con-

de
tribuțiuni pentru templu, dispensau pe copii
ale:
natura
iuni
una din cele mai sfinte obligaţ
le
aprâpe
jutorarea părinților; sai: dragostea către

ntul în
; jurăme
ar micilor
o întindeaiII numai asupra
= rr
:
e
:
Pe

care

nu sar

fi rostit „numele

lui Dumnedeă,

nu

tei
era obligator; în ce privește respectarea sâmbe
proo
ca
eaii
socot
cât
erai așa de scrupuloși, în
fanare a ei faptul că cine-va smulgea spice spre
bola-'și stempăra f6mea, sau că vindeca vre un
na-,
nav; călcarea obligațiunilor purcese din legea
a preturală, nu era nimic, totul era paza strictă
adămai
le
ei
cari
pe
e
scripţiunilor ceremonial
erai
mise
neper
le
pofte
ogeai din destul; mânia,
ca

lucruri

luminarea

a ceea

privite

neînsemnate.

că
Cu acesta Fariseii ai perdut din vedere,
la
și
ilor
tradiţiunea serveşșce la împlinirea lipsur
ce

ar

fi întunecat,

iar

nu

să

ine ale
se împrotivescă celor mai învederate doctr
și acum
ale,
natur
revelaţiunei naturale și supra
osă
sănăt
escă
omen
devărurilor dictate de mintea
și lipsită de prejudicăți.
ă în te“Tâte acestea făceaii ca legea să devin
un ce pe
orie un jug apăsător, iar în practică

ne-,
cât de grei pe atât și de ridicul. Consecința
ipocrisia
cesară a acestei stări de lucruri a fost
te.
sub formele ei cele mai varia
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De alt-fel Fariseii profesa înv&țătura despre
trebuința grației divine și despre cooperaţiunea

libertăţei omeneșci pentru faptele meritorii, înv&țaii existența îngerilor şi demonilor, recompensa
și. pedepsa în cea-l-altă lume (în Şeol), deci, ne-

:murirea. sufletelor;

învețai și un

apoi:

învierea

corpurilor. Mai

fel de metempsihosă, susținend că,

upă morte, sufletele drepţilor trec în corpurile
altor Gmeni, începend din noi viața pământescă.
De aceea erai unii cari credeatide Christos că
ar fi In Botezătorul, ori Ilie, Ieremia, ori vre
un altul din profeți.
Erai şepte clase de Farisei: unii (Sihemiţii)
se ţineau de doctrina farisaică numai pentru a
se îmbogăţi, alții de-abia umblai, vrând să se a„rate slabi din causa multei postiri; alţii, când
eșia din. casă, își ținea ochii aprope închiși,
pironiți spre pământ,
o femee, și în așa

ca nu cum-va să vadă vre
atitudine umblaă pe lângă

păreţii caselor, din care causă se loviaă de păreți şi se răniau; crai apoi Farisei lăuduroși,
și
alți ipocriți.

Trebue

să constatăm

conșciințioși,

cari, făceau

însă, că erat și Farisei
din adevărata dragoste

către Dumnedeii aceea ce alții făceau numai
din
ipocrisie și cu scopuri necinstite. Ast-fel
a fost
Nicodim
,

Iosif

din Arimateea,

devenit Apostolul Pavel.

Saul,

mai

târdit

„Intre Fariseii mai de semă se socotea
i câzturarii, legiuitorii Și învefătorii de
lege, dar nu
se confundaă cu Fariseii, căci aceștia
formai un
partid politic-religios, iar aceia
o corporaţiune
de învățați. Sub cărturari și legiuitori
se înțeleg
aceia cari se ocupaii cu învățămîntul
elementar

al legei, iar sub

învețătorii de

lege se

înțeleg
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aceia cari se ocupau cu înv&țămiîntul superior al
legei, producând cărturari și legiuitori.
2. Saduceii erau antagoniști şi politici şi religioşi ai Fariseilor.
Erau antagoniști politici, căci, pe când Fariseii urai ori ce dominațiune streină, Saduceii
căutau să fie pe placul ori și cui, numai să se mențină în posițiuni înalte și la putere.
Eraă și antagoniști religioși, căci, pe când Fariseii se întreceau în prescripțiuni religise și exagerai în chip nesăbuit obligaţiunile legei mosaice,
trecend ori-ce măsură, Saduceii nu se ţineau strict

de legea scrisă, şi tradițiunea
nu-i1interesa. Numâi când erai “eclipsați de Farisei
în fața poporului de jos, se prefăceaă că ai aceleași doctrine și practice ca și Fariseii. Când, însă, le venea
la îndemână,

nesocoteau

ori

ce

era

farisaic,

vețând că omul „e supus ursitei, că îngeri
rile omeneșci
fost

nu vor învia.

caracterisați

în-

și de-

Din acestă causă ai

câ rafionalisti;

însă

şi Fariseii

erau raționaliști, dacă prin raționalism se înțelege
întrebuințarea numai a rațiunei în treburi religidse.
3. Ziseiz formaă un fel de cin călugăresc, cu
viață de obște și mănăstirescă. Viaţa lor teoreLică” ȘI practică

se resumă în

urme&tărele:

expli-

cai Scriptura îîn sens alegonc. Nu pasrticipaii la sacrificii, dar trimiteau daruri la Ierusalim. De regulă
duceati viață celibatară. Respectai sâmbăta. Averea o aveati în comun. Carne nu mâncaă. În întrunirile religi6se aveai agape. Dilele și le petreceaii în rugăciune, în meditațiune și lucru. Toţi
se supuneai superiorilor. Cel care voia se intre
în rândul lor, trebuia să facă noviciat de2 ani,

după

care era admis, jurând că va păzi tâte în-
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vățăturile şi practicele comunităței și că le va propaga. Credeaii în Dumnedeă ca autor a tot binele,

nu

și

al r&ului;

în

nemurirea

sufl&tului,

în

răsplata de după mârte a celor drepți și a celor pă&cătoși; Dumnedei trebue adorat în spirit şi în
adever, nu și prin sacrificii sângerbse. Ei erai nu
numai medici sufleteşci, ci și trupeșci, erai meseriași și îndeplineai şi atribuțiunile de exorciști.
4. Viaţă și mai ascetică decât Eseii o duceai
Terapeuții în Egipt, a căror viață era mai contemplativă şi mai ascetică decât a Eseilor. Cu
toții erati celibatari. În cinul lor erai admise ŞI
femei, dar “ele trebuiau să r&mână

fecidre, În tâte

dilele, afară de sâmbătă, posteaă până la apusul
s6relui. Steteau în chilii singuratice ori în pustie,
ori pe câmpii, ori în grădini. În fie-care a șeptea
sâmbătă se întruneaii cu toții, tâtă n6ptea steteai
în privighere şi cântau imne religidse, după care
mâncau

cu toții la o

masă

comună,

pâne și sare,

bărbaţii stând de-a dreapta, fecidrele de-a stânga,

deosebiți.
La Evrei erau şi secfe curat politice, precum:
Jrodianii sau partisanii dinastiei lui Irod; cu începutul seculului întâi al erei creștine ai trecut de
partea Fariseilor. După ce Palestina s'a prefăcut
în provincie romană și s'a alipit la Siria, un /uda
Galileul saă Gaulonitul a resculat pe mulți—numiți după el Galileeni —improtiva stăpânirei romane, nevrend să recunoscă alt rege decât pe

lehova.

Gaulonitul "și-a

perdut

viața,

dar

par-

tida lui a r&mas, a devenit mai radicală, naționalistă înfocată, predicând nu numai opunerea cu
braț armat în contra Romanilor, ci și nutrinduse cu idei de dominațiune pămentescă asupra lu-
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mei

întregi;

aceştia

sînt

Ze/of,

prin atitudinea lor, distrugerea
litice

cari

au

grăbit,

totală a vieței po-

a Evreilor.
Da i

$ 32.

Ehmiştii,

Prosehiţii și Samarinenti.

1. După exiliul babilonic Evreii se r&spândiră
prin tâtă Asia și se amestecară și cu alte popsre,
fără însă a se lăsa absorbiți de ele. Ei erai în
mare număr cudeosebire în Alexandria. În mijlocul populațiunei cosmopolite ce era acolo, ei se
distingiai, ca şi adi, prin industrie și avuții. Civilisația grecă îi încânta; ei începură a se îndeletnici

cu ea,

fără însă

a înceta

dea fi ludei, cu

tâte că pe încetul își părăsiră vechea lor limbă,
înlocuind-o cu limba grecă ce devenise universală, după cum făcuseră și Iudeii din Palestina,
înlocuind limba veche ebraică cu cea aramaică
r&săritenă. Cu tâte acestea erai și dintre ludeii
din împrăstiere, adecă dintre ludeii r&spândiți în
alte țări, unii, cari, pe lîngă că șciau greceșce,
vorbiai şi limba aramaică r&săritenă, cum a fost
Saul, iudeii născut în Tars din Cilicia, devenit
mai în urmă Apostolul Pavel. ludeii din împrăștiere ţineaă cu căldură la religia stremoșescă,
aveati ordre de idoli, și în temple nu intrau. Batjocurile din partea Grecilor și starea de înjosire
în care erai ţinuţi, nu-i împedeca de a se privi
ca neamul cel ales, se mândriau că numai ei pot

cunâșce și se pot ruga adevăratului Dumnedei,
şi aveail siguranță că într'o di tote poporele se
vor face părtașe la credința lor. Ast-fel eraă Evreii din împrăştiere. Spre a se deosebi de Evreii din Palestina, pe timpulMântuitorului Christos

ei erau

numiţi Llhinisti. = a

6

denver
-

)
:
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2. Incă
Gmeni de
streini,

din vechime trăiau printre Evrei și
alte naționalități, numiți Prose/i4i sai

venetici,

pe

cari

legea

mosaică

"i-a

luat

sub scutul ci, cerând dela Evrei ca să-i trateze
cu blândeță și milostivire. Toţi Proseliţii erati datori să se ferescă de ideile și practicele păgâneșci
şi să ducă viață cât mai mult după ideile şi
practicele religi6se ale ludeilor. Din acest punct

de vedere

erai dâu& feluri de Proseliţi:

a) Unii nu se circumcideaă și nu se obligau
a păzi tâtă legea mosaică, însă erai datori să
credă

numai

în lehova, nu și în alți dumnedei,

să

nu mănânce sânge și animale sugrumate, să se ferescă de amestecarea sângelui, să nu ture, nici

comită tâlhării, să nu omore

să

decât pe ucigaș. A-

cești Proseliți puteai aduce și sacrificii, venea
la sinagogă, dar la templu nu puteai înainta mai
mult decât până la porta lui, prin care se intra
în tinda Israiliților, de aceea se numiai ProseJiții Porţei.

b) Alţii se circumcideau și se obligai a păzi
t6tă lezea mosaică. Pentru acesta se numiati Proseliții dreptătei şi erai părtaşi la promisiunile date
lui Avraâm. După ce s& și botezaă prin cufundare în apă, în presența a trei marturi, acești
Proseliți ai dreptăţei deveneau membrii desăvirșiți ai comunităţei religi6se a Evreilor, ca 6meni
noui, născuți a d6ua ră. ludeii aplicaii acest
botez atât bărbaţilor, cât și femeilor, şi se credea, că prin acel botez se şterg relaţiunile anteriore de înrudire, așa că cel botezat s'ar putea
căsători cu muma sa, de nu sar fi botezat şi

ea, cum

a şi făcut un creștin din Corint, luând

în căsătorie

pe muma

sa vitrigă, pentru

ceru Sfintul Apostol Pavel

a poruncit

care lu-

să fie dat
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«Satanei spre perirea trupului, ca duhul să se
mântuiască în diua Domnului lisus» (| Cor. 5, .,5).
3. „Samarinenii eraă un popor forte urât ludeilor. Originea lor a fost acesta: În anul.721 înainte de Christos locuitorii regatului lui Israil (Ş. 23)
aă fost duși în Asiria și Media, rămânând țara
cu prea puţini locuitori, aprâpe pustie. Din acestă causă Asirienii au trimis acolo coloniști păgâni, cari

s'au amestecat

cu

autohtonii

rămași

în

patrie. Din acest amestec a eșit poporul Samarinean, numit ast-fel pentru-că între alte cetăți el
ocupa şi Samaria. In vecinătatea lor era regatul
luda,

care

timp de

vro

sută trei-deci

de

ani, a-

decă până la exiliul babilonic, a putut vedea cum
locuitorii dărimatului regat Israil s'au amestecat
cu locuitorii cei noui, cum Israiliții ai adoptat
datinele acelora, deosebindu-se ast-fel de vechii
jsrailiți, în moravuri, şi cum acele colonii păgâne,

pe lângă deii lor ai priimit și cultul lui lehova,

sai cultul deului țărei, ca ast-lel să potă scăpa
de neajunsurile ce le venea din partea leilor, cari
se înmulțiseră fârte din causa micei populaţiuni.
Dacă din causa acesta ludeii ortodocși di. regatul luda, nu-i priviau bine, ura ludeilor contra Samarinenilor, după ce sai înapoiat din exiliul babilonic, a crescut și mai mult din causa că
Samarinenii au umblat să împedece reconstruirea
templului din Ierusalim. Ei au căutat să facă acesta ca drept răsbunare pentru-că Evreii nu
priimiseră propunerea. lor de a contribui la re-

edificarea templului și a forma cu toții o comu-

nitate

religi6să;

iar

Evreii

nu

priimiseră

acesta,

pentru-că Samarinenii nu părăsiseră idolii și nu
remăseseră numai cu cultul lui lehova.
In ludcea sait luat mesuri contra Samarine-
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nilor, hotărându-se îndepărtarea femeilor streine,
care intraseră în căsătorie cu Evreii. Manase, fiiul
arhiereului loiada,

fiind căsătorit

cu fica lui San-

balat prefectul Samarinenilor, nu numai că n'a
voit să-'și alunge soția, ci a trecut și el la Samarineni. Toţi Evreii cari se făcea vinovaţi de
vre o abatere dela lege şi, deci, trebuiau să fie
pedepsiţi, se refugiau la Samarineni, carii îi priimiaui. Acesta a contribuit la creșcerea urei celei
vechi.
Samarinenii 'şi-ai construit un templu proprii
pe muntele Garizim. Manase a devenit arhierei.
Dacă nu în timpul acestuia, apoi nu tocmai târ-

diă Samarinenii

aă părăsit idololatria și ai deve-

nit asprii observatori al legei mosaice. Cu tâte
acestea, în timpul lui Antioh IV Epifane (167
înainte de Christos), ei cedară lui Joe templul lor.
Murind Epifane ei reveniră la cultul mosaic pe
care îl menţinură și după ce li se dărimă templul la anul 129 înainte de Christos.
In anul al 17-lea al erei creștine Samarinenii
sau furișat în nâptea Paştilor în templul din lerusalim și-'] întinară, aruncând pe podea 6se de
morți. De acum ura între ei ajunse la aşa grad, în
cât pe timpul Mântuitorului nu aveai nici un contact unii cu alții. Dacă ludeii din Galileea voiai
să

vină

de

vre

o serbătâre

la

Ierusalim,

avea

Domnul

Chri-

drumul drept prin Samaria, ei însă preferaii să
încungiure cât de mult numai să nu trecă prin
Samaria, a cărei capitală „Șelem 1), o porecliră cu

expresiunea
stos

a cerut

Șicar
unei

(=bet).
femei

apă ca să bea, aceea

Când

din Samaria

“-a r&spuns:

să-i

«Cum

dea

tu, iu-

9, Până la Alexandru cel Mare aveai de capitală Samaria;
Macedoncnii ai ocupat-o ; ei 'şi-aii ales de capitală Șehem-ul.
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dei fiind, ceri dela mine să bei, muiere samarinencă fiind eu? că nu se amestecă ludeii cu
Samarinenii» (l6n 4, ).
EI erai monoteiști și așteptau pe Mesia. Dintre
cărţile Testamentului Vechii aveai ca sfinte numai
cele 5 cărți ale lui Moise (Pentateuhul).
r

CAP. WU. LOCURILE

SFINTE

$. 32. Cortul Sfint.
Mai
pentru

înainte

de Moise
divin.

cultul

nu erai
locuri

Acele

locuri
eraă

anumite
alese

de

căpeteniile familiilor, ori după placul lor, ori în
locurile unde li se descoperea prin ce-va Dumnedeii, sat li se dedea din parte-i vre un ajutor
Când, însă, poporul israiltean a devenit poporul
ales, care avea să conserve ideea despre adeveratul

Dumnedei,

a trebuit,

în

vederea

misiunei

sale, să aibă un anumit loc de obște, unde trebuJai să se îndeplinescă actele și ceremoniile cultului public,—un loc. care: trebuia să fie centrul

religios al poporului israiltean.
După porunca lui Dumnedei

delului indicat

și în vederea mo-

de EI, Moise, prin

meșteri

anume

și Oholiab), a construit cgr/u/_s/în

(Bezaleel

(ta=.

bernaculul) ca loc pentru plinirea cultului divin.
Cortul sfint sai casa lui Dumnedei în mijlocul poporului săi, avea lungime de 30 de coți, :)

lărgimea şi înălțimea de câte10 coți, şi era compus din trei păreți de scânduri, făcute din lemn
de

salcâm.

Intrarea

sărit, compusă

în el era

prin partea

din 5 stâlpi de lemn.

de r&-

O perdea

care atârna de sus până jos, ţinea loc de ușă.
Cortul acesta avea dou despărțituri: una în
3). Cotul

la Evrei era de 45

centimetrii.
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partea

de

apus,

tâte sensurile,

partea

având

numită

de r&sărit,

lărgime
Sfâzta

de

cuprindend

d6u& din

părți de lungime ale cortului, numită
Între
rete,

Sfinta

nici

şi Sfinta Sfintelor

ușă,

ci atârna

o

10

coți

.Sfntelor, şi

nu

în

alta în

cele trei

Sfâzza.
era nici pă-

perdea.

Drept acoperemînt cortul avea patru feluri de
învălitori; cele dou de desupt eraii de stofă, cele
d6u& de de-asupra erai de piele, prinse și înţepenite

/

în

păment.

În Sfinta Sfintelor era sicriul legei, făcut din
lemn de salcâm îmbrăcat în aur, de jur împrejur avend o cunună. În el se ţineau cele două table
de pstră pe cari erai scrise cele dece porunci,
vasul de aur cu mană și toiagul lui Aaron; mai
târdii s'a depus ăci copie de pe tâtă legea mosaică. Pe sicriul acesta era aședată o tablă de
aur

masiv,

considerată

ca tronul

lui lehova.

De-

asupra tablei erai doi heruvimi de aur, având
fețele întârse unul către altul și cu aripile umbrind tronul lui lehova. Pe tot timpul cât a trăit
Moise,

aci

se

arăta

Dumnedeu

Mai târdiui nu s'a arătat decât
portante și decisive.
In Sfinta Sfintelor nu putea
decât arhiereul, dar și acesta
an,—în diua împăcărei.
In Sfânta erai:
a) Altarul tămâerei, aședat
intrărei în Sfinta Sfintelor. EI
salcâm aurit, de-asupra având
aducea sacrificiă de tămâere,
rite miresme.

în

nour luminos.

în momente

im-

intra nimeni altul
numai o dată pe

ia mijloc înaintea
era de lemn de
o tablă. Pe el se
compus din dife-

b) La mijlocul Sfintei, spre păretele de miadănopte,

era masa

pânilor pnnerei

înainte, pe care
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se aședai în fie-care sâmbătă, 12 azime, vin,
tămâe și sare.
c) Candelabrul sai sfesnicul cu 1 ramuri, dispuse în așa fel, că tâte erai în șir și la acelaș
nivel. El era aședat la mijlocul Sfintei, spre pă-

retele de miadă-di. In vârful celor 7 ramuri era
câte o candelă. Diua ardeai 3; nâptea, tâte.
Ca unelte trebuinciose la altarul tămâerei, la masa

pânilor punerei
talgere,

înainte

tave, cane,

și la sfeșnic,

pahare,

mucări,

eraii: cățui,
tâte

de

aur.

În „Sfânta nu puteai intra laicii și leviții; intraii numai preoții şi arhiereul.
Împrejurul cortului sfint era o curte lungă de
100 de coţi, largă de 50 de coțţi, închisă cu stîlpi,
aședaţi la egală distanță unul de altul, cu perdele
între ei.

Intrarea

în ea era

prin partea de răsărit.

În curtea cortului eraă:
a) A/farul sacrificiilor, de lemn de salcâm, îm-

brăcat

cu aramă, având

cam

la mijlocul înălți-

mei, de jur împrejur, o treptă. El era aședat la
mijloc, în fața intrărei în Sfînta, și servea pentru
sacrificiile sângerose și alte ofrande.

b) Ce-va spre miadă-di,

între altarul sacrifici-

ilor și intrarea în Sfinta, era un basin mărișor
de aramă, sfelăforul/, în care preoții își spelau

mânile

și picisrele înainte

de a oficia.

Acestă casă a lui Dumnedei era portativă. În
pustie, și chiar după ocuparea Canaanului, se muta
din loc în loc. În lupta cu Filisteniă, Evreii aul
perdut sicriul _Jegei, «care, după o vreme, a fost
inapoiat, dar nu s'a mai aședat în corfu / sfânt,

ci în casa unui preot (Abinadab), unde a stat
până ce David l'a strămutat pe muntele Sionului, punându-l

într'un

cort

anume

făcut.

Atât cortul cât și cele din el și cele afară de
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el nu aveai numai destinațiunea de a menţine
unitatea religidsă a ludeilor, ci avea o semnificațiune mai largă, care avea în vedere nu numai
cercul Testamentului Vechii, ci și mai departe.
La acestă gândire sîntem conduși de împrejurarea, că însuși Dumnedei a rânduit cudeam&runtul nu numai modelul după care avea să se

facă cortul, ci și sicriul, altarele şi tâte cele tre-

buincidse la cult, determinând cu precisiune chiar
măsurile și distanțele. Deci, Ste aceste semne
vedute ai în sine și o însemnare simbolică cu

privire la destinațiunea omului și la mijl&cele
date
de Dumnedeii

uni.

pentru

ajungerea

acelei -destinaţi-

Fără a intra în determinarea

simbolică

a-

mărunțită a tuturor obiectelor de cult, putem
dice, în resumat, că, curea cortului sfint cu spelătorul ca simbol al curăţirei interire și cu a/tarul sacrificiilor ca simbol al jertfirei vieţei pentru Domnul, însemneză starea de penitență a omului în

acestă viață; „S/ânza

cu

a/farul tămâerei

ca simbol al rugăciunei, cu s/esnicul ca simbol
al cunoșcinței căpătată prin revelațiune dumnedeiască și cu masa fânilor punerei înainte ca simbol al mulțămirei pentru darurile priimite dela
Dumnedeă, este tipul vieţei contemplative care
înalță pe om din marginile vieței pămenteşci către viața din lumea supranaturală, scopul lui fi-

nal; Sfânta

lumină

Sfintelor, în care

naturală, nici lumină

de lumina înaltă
silințele

spirituală,

sufletului

nu străbătea
spre care

tind

tote

contemplativ,—este

tipul

stă-

rei sufletului unit cu Dumnedei.
_ $. | 34.

După

nici

artificială, ci abunda

Templul

lui Solomon.
ce Evreii ai biruit pe toți vrășmașii

şi
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au

ocupat

Ierusalimul,

orașul

acesta

a

devenit

centrul lor politic și religios.
Ca să clădescă un templu stabil și grandios,
demn de nevădutul Rege Dumnedei, David a

strîns aurul, argintul, arama și ferul trebuincios, a
dat planul și a înflăcărat poporul ca să contribue
cu brațele la săvîrşirea acestei mari opere. Tot
materialul la lăsat lui Solomon, filul și succesorul
s&i la tron, obiigându-'l să construiască templul.
Solomon a completat materialul trebuincios,
venindu-'i în ajutor şi regele Tirului (Hiram) atât
cu material, cât şi cu meșteri. După 7 ani și Jumătate templul a fost terminat, construindu-se
după modelul cortului sfint, însă în mai mare și
cu Gre-cari adause.
Templul era lung de 60 de coți, lat de'20 și înalt
de 30 de coți, făcut din petrii cioplite şi acoperit cu
lemne de cedru, peste care sa fixat o pătură de
marmură. „Sfinta ocupa două din trei părți ale lungimei, ar Sfinta Sfintelor numai o parte. Ambele erai despărțite printr'un părete de lemn de
cedru, în care era o ușă mare de lemn de maslin, cu ţiţinele de aur, pururea deșchisă, dar privirea în Sfinta Sfintelor era împedecată de o per-

dea.

Sfînta Sfintelor nu

avea înălțimea

de 30,

ci de 20 de coți. În spaţiul de de-asupra de 10 coți,
câți rămânea până la nivelul de înălțime al Sfintei, era tesaurul templului.
In sfinta se intra printr'o ușă de lemn de chiparos. Păreţii interiori ai templului erai căptu-

şiți cu scânduri de lemn
și pe uși, erai săpate

de

cedru,

pe cari, ca

chipuri de heruvimi și alte

ornamente, tâte aurite. In Sfânta erai fereste cu

gratii de lemn, pentru ventilaţie, în partea de sus,

spre acoperiș.
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In Sfânta

Sfintelor era sicriul lege?

ce fusese

și în cortul sfînt. Sicriul era aședat între doi
heruvimi mari, făcuți din lemn de maslin și auriți. Aripile dintre ei se întilniai de-asupra sicriului, jar cele mărginașe ajungeau până în pă-

reții Sfintei

Sfintelor.

Acei

heruvimi

erai

așe-

daţi cu fața spre Sfiz/a, avend privirea spre sicriul legei.
In Sfânta era altarul tâmâcrei. Apoi: în loc
de un sfeșnic, ca în 'cortul

sfint, eraă

10, cu câte

șepte candele: 5 sfeșnice de-alungul păretelui de
miadă-n6pte și 5 de-alungul păretelui de miadă-di.
In dreptul fie-cărui sfeșnic cra câte o masă pentru pânile punerei înainte, adecă de tâte dece.
Imediat

înaintea

naltă cât și templul

„5fzp/ei

era o tindă lată

şi în-

și lungă de 10 coți. Fațada

era susținută de două columne frumâse (numite:

lahin și Boaz).
De

jur

împrejurul

tea de r&sărit unde

templul
— ui
afară

era intrarea—adecă

de

par-

paralel

cu păreții templului din spre apus, medă-nâpte
și medă-di, se înălța ziduri înalte de 15 coți,

adecă până
de

camere

unelte

sub ferestrele

în

pentru

de trebuinţă

.Sfzez, cu trei rânduri -

cari se păstrau veșminte

sacrificii,

la cult.

vase

sfinte

preoțeșci,

Și ori-ce

era

De jur împrejurul templului era o curte numită finda preoților, închisă cu un zid acoperit
cu lemn de cedru. In acestă curte era: a/faru/

sacrificiilor,

de o mărime

colosală;

sfelătorul

de

aramă, numit și marea de aramă din causa mărimei lui, aședat pe spatele a 12 boi de aramă;
alte dece spelăti
mai re
mici aședate cinci de o parte
și cinci de cea-l-altă, în partea de r&sărit a tindei preoților.
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Curtea acestă primă era încungiurată de o altă
tindă numită Zzde_cca mare, pentru popor. În
zidul ce închidea acestă curte erai camere ce.
serveaii preoţilor în timpul exerciţiului funcţiune
la templu.
In partea de r&sărit a acestei din urmă curți

era grandi6sa galerie a lui Solomon.
Templul și curţile erai dispuse în formă de
„terase, așa că templul era pe terenul cel mai înalt
al muntelui _ Moria pe care a fost construit.
Cu Gcasiunea - inaugurărei templului s'ai făcut
rugăciuni și sacrificii timp de 7 dile. După ce
Solomon a terminat rugăciunea consacrărei, Dum-

nedeu s'a arătat în formă de nour de-asupta sicriului legei și sa pogorit foc din ceriii care a
consumat sacrificiile aduse.
După mai bine de patru sute de ani de existență, templul acesta, prădat de mai multe ori
și profanat prin idololatrie, apoi reînoit, a fost
ars și distrus de Nabusaradan, generalul ] lui Na=
buhodonosorr_ (Nebucadnezar), care luă și duse în
Babilon vasele scumpe câte mai r&măseseră.

35.

Zemplul

lui Zerubabel..

Evreii scăpând din exiliul babilonic
diră obiectele sfinte ce fuseseră luate

redobîndin tem-

plu și li se încuviință de a-și reconstrui templul, dându-li-se de către Cir regele Perșilor şi
ore-cari ajutâre pentru acesta.
Mai întâi s'a făcut altarul sacrificiilor în locul
unde fusese odini6ră. Apoi, sub Zerubabel gu-

vernatorul

și losua

arhiereul s'au

pus

temeliile

templului, în al doilea an după înapoiarea din
captivitate. Din causa cunoscută (vedi $. 32, s.),

Samarinenii aii intervenit și reedificarea templu-

26

lui a fost oprită de regele Artahșașta, dar nu
după multă vreme, sub regele Dariu Istaspe, lucrul a fost reînceput şi dus la bun sfârșit.
Acest a/ doilea fempul, numit încă și fenplul.
lui Zerubabel, va fi avut dimensiuni mai mari decât primul templu, adecă al lui Solomon, dar în
strălucire și avuţie era cu mult inferior.
In Sfânta Sfintelor nu mai era sicriul lege, căci
fusese nimicit de când cu luarea ludeilor în captivitate; în locul lui era acum o petră.
În Sffuta era ultarul tămâerei, dar numai un
sfesnic de aur şi numai o masă pentru pânile punerei

înainte.

Altarul sacrificiilor era de p&tră, nu de aramă,
ca mai

De

înainte.

alt-fel și la acest templu

era finda preofi-

lor, Zinda pentru popor, cameri de servicii, portice sai galerii şi porţi. Curtea, tinda sati oco-

lul cel mai dinafară a fost întărit mai târdii cu
ziduri înalte și puternice.
Antioh al IV-lea Epifane a introdus în acest templu cultul idololatru. In timpul Maccabeilor a fost
înoit şi sfințit de-a dâua ră; totuși a suferit mai

multe stricăciuni din partea lui Pompei (an. 63)

şi a lui Irod cel Mare (an. 37 înainte de Christos).

$. 36.

Templul restaurat de Irod.

Irod Idumeul sai Irod cel Mare ocupase tronul iudaic (an. 37 înainte de Christos) cu ajutorul Romanilor, lucru fârte neplăcut Evreilor. Pentru a-'și căștiga trecere și simpatie înaintea poporului, Irod s'a hotărât (pe la an. 23 înainte de
Christos) să restaureze templul lui Zerubabel.

Spre acest scop a strins materialul trebuincios
şi a tocmit meșterii necesari. Dece mii de preoți
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au fost deprinși în arta sculpturei în lemn şi în
cioplirea petrilor, şi, timp de un an și jumătate
s'a lucrat și s'a terminat de către acei preoți,
templul propriu dis. După trecere de opt ani de

muncă

erai

terminate vestibulele

sai tindile și

zidurile exteridre, cu tote că lucrul s'a terminat
definitiv de abia pe la anul 64 după Christos, adecă cu vr'o patru ani mai înainte de dărimarea Ierusalimului și templului la anul '70.
Cu tote însemnatele schimbări ce s'au introdus
de Irod, planul lui Zerubabel a rămas acelaș.
Locul ocupat de clădirile sfinte forma un pa-

trat regulat, de 500 de coți fie-care lature. Clădirile, tindile
Templul,

și

situat

galeriile
în

partea

ca o flacăre şi strălucea
dire, vedută de departe,
tărețe înfricoșate și aerul
mura albă și plăcile de
Zidul cel mai dinafară
patru

porți

prin

cari

se

erai
cea

dispuse
mai

de

în

terase.

sus, lucea

ca zăpada. Întrega clăavea și aerul unei forunui palat măreț. Maraur abundai.
avea, în partea de apus,
intra

în curea

păgâni-

lor, în care putea intra ori și cine, deci și păgâni. Aici erai dâu& galerii: una la răsărit numită a Zui Solomon şi alta la miadă-di numită
galeria împerătescă. Aici stăteau pe timpul Mântuitorului schimbătorii de bani și vindătorii de
sare, unt-de-lemn, tămâe, porumbei, turturele, boi,
juncă, oi și miei.
Curtea acesta era despărțită de curtea /udeilor mai întâi printr'un parmaclic solid de petră
și, la distanță de dece coți, printr'un zid puternic
şi mare. Pe stiipii parmaclicului eraă table cu
inscripțiuni în limba latină și grecă, prin cari se
interdicea păgânilor și ludeilor necurați, sub pedepsă cu morte, pășirea mai înlăuntru. Zidul din
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dosul parmaclicului, care zid încungiura crrzea
/udeilor, avea patru porți spre miadă-di, patru
spre miadă-nbpte și una spre răsărit, ce se numia Frumbsa sai a lui Nicanor. Fie-care pârtă
avea câte o scară cu câte 14 trepte. Câte una din
porțile laterale servea pentru intrarea femeilor,
restul, pentru intrarea bărbaţilor. Prin pârta lui
Nicanor intrai în curtea femeilor, care era în partea de răsărit. Curfea bârbafilor era spre apus.
Ambele erai despărțite printr'un zid. In interiorul curței femeilor, pe lângă zid, era o galerie
cu mai multe rânduri de col6ne. Din distanță

în distanță, între aceste col6ne, erai aședate
cutii pentru

stringerea

oși (gazofilâchii).
După

darurilor

despărțitura pentru

tra bărbaţi,

de

13

dela Israiliții pi-

femei urma cea pen-

jur împrejurul

curței

preoților. ,

Din curtea femeilor se putea trece în curtea bărbaților prin o pârtă cu o scară de 15 trepte pe
care, în anumite dile, cântaă preoții, acompaniați de instrumente musicale, Psalmii zreprelor. |

Imediat în jurul templului era cuzea preofilor,

despărțită de curtea bărbazilor printr'un parmaclic de petră. In partea de r&sărit a cur/ei Preofilor
era altarul sacrificiilor, marea de aramă saă sp&lătorul și mai multe mese de marmură, cari serveai la junghierea animalelor aduse pentru jertfire.
In partea de apus a acestei curți, pe un loc mai
înalt, era propriul templu. Intrarea în el era închisă de o ușă în dâu& canaturi, sculptată în aur
și încoronată cu o cârdă mare de viță de vie de
aur, cu struguri ca de un stat de om de mari,
ce atârna de-asupra intrărei. In Sfînta era masa
pânilor punerei înainte, sfeșnicul și altarul tămâerei. După catapetasmă—o perdea lată pe care
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erau desemnați heruvimi cu aripile mari —era
Sfinta Sfintelor, deșartă ; numai o petră era acolo,
ca simbol al tronărei lui Dumnedeă. In partea
de afară a laturilor templului erai 38 de cămări,
în trei etage, de câte 10 coţi de late.
In curtea păgânilor și în curtea ludeilor s'au
petrecut multe scene din viața Mântuitorului; aci
El a deșteptat atenţiunea poporului și a neli- niștit sinedriul și autoritatea religi6să iudaică.
Templul acesta, deși prefăcut de ludei într'un

fel de bâlciă, căci. în locul de rugăciune se schimbai bani, se alegeau și se vindeai animalele pentru sacrificii, totuși era atât de măreț. şi de luxos, în cât unul din Apostoli a dis Domnului, într'o

di, după ce aii plecat dela templu: «Iv&țătorule,
vedi ce fel de petrii și ce fel de zidiri! Iar lisus
r&spundend a dis lui: vedi aceste zidiri mari?
Nu va r&mânea aici petră pe peâtră, care să nu:
se risipescă» (Marcu 13, „—e), aceea ce sa şi
întâmplat la anul 70.
Pe locul templului acestuia a zidit împeratul
Adrian un templu pentru Joe Capitolinul, iar pe

locul unde era Sfânta Sfintelor s'a aședat statuea

acestui împărat, representat călare.
Imp&ratul lulian apostatul (paravatul), în ciuda
profeţiei lui Christos, pe care îl ura, a voit să

reedifice

templul ludeilor (363), dar n'a isbutit,
ce clădirea

căci,

după

chip

miraculos,

însuși

de trei ori, în

s'a surpat

într'un

împăratul,

r&sboiu

în contra Perşilor, a murit străpuns de o săgctă;
'şi-a prins din sânge, cu mâna, la arurcat spre

ceri

și a exlamat:

Astă-di,

Omar.

în locul

«Ai învins Galileene!».

templului,

Spre apus de acestă moschee

stă

Moscheea

lui

mai este un rest
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de zid vechiu,
Evreii din cele
a se atinge de
crimile lor, și,

unde, după d6u& mii de ani, adi,
patru părți ale lumei vin aci spre
el, îl sărută, plâng, îl udă cu laprin atingere, reînoesc focul ne-

stins al speranțelor lor... zadarnice.
$. 37. Sinagogele.

Unul dintre mijlâcele pentru conservarea unităței religi6se și cunoșcinței legei în poporul evrei, era și Sizagogele sau casele în cari se făceai rugăciuni publice și se cetea legea.
Sinagoge erai nu numai prin orașele Palestinei,
ci și prin ţtrile pe unde erai ludei. Ele se construiau, pe cât se putea, pe malul mărei sai pe
lângă riuri, unde spălăturile prescrise se puteai

face

mai

cu

înlesnire.

|

La păretele din spre lerusalim era în sinagogă un sicrii în care se păstraă cărțile sfinte.
In sinagogă mai erati: o catedră pe care se aședa

legea

când

era să se cetescă; sfesnice sai candele

pentru iluminat sinagoga sâmbăta și în alte sărbători; scaune pentru bărbaţi și femei. Femeile
stăteau deosebite de bărbați. Atât bărbaţii cât

şi femeile ședeai în așa posițiune, ca față să le
fie întârsă spre sicrii. Cărturariă și betrânii stăteau cu fața spre popor.
Cultul dumnedeesc în sinagoge se făcea așa:
unul din cei de față, fiind îmbrăcat în haina de
rugăciune și purtând filacteriile, !) rostea o rugă1) Pe bucățele de pergament se scriati patru texte biblice privitOre la răsplata divină pentru păzirea legei, la dragostea către
Dumnedeii, la consacrarea celor întâi născuți şi la serbarea Paș-

tilor. Acele

bucățele

de pergament

se păstraă în dâuă

cutidre.

Evreii în: timpul rugăciunei le lega cu curele: una la frunte
între
ochi şi alta la mâna stângă, ca semn că legea trebue
observată
cu inima și mintea. Acestea eraă filacteriile. Evreii îşi
exprimau
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ciune. Apoi se cetea o parte din lege (parașă)
şi o parte din profeți (haftară), în limba ebraică,
apoi, pe timpul lui Christos, aceleași părți din
lege şi profeţi se ceteau și în traducere, care
era ori aramaică, ori grecă. Asupra celor cetite
se făceau explicări de către ori şi cine. După
aceea urma binecuvântare din partea preotului.
|
Poporul r&spundea: Amin (==așa să fie).
7203
Fie-care. sinagogă avea un superior numit:
marele sinagogei. Acesta împreună cu sfatul b&bătea
trânilor ținea ordinea în comunitate, mustra,

ori excomunica pe călcătorii legei și avea grijă
un
de săraci. Milele se împărțeau săracilor de
gă
sinago
slujitor anume, de un diacon. Fie-care

se
mai avea un curier, care purta corespondenţa,
ceși
interesa de afacerile externe ale sinagogei

tea în sinagogă;

apoi

servitor, care, pe lângă

un

alte servicii ce făcea în sinagogă, executa și pe-

depsele ce le rostea sfatul b&trânilor sub
denţia mai marelui sinagogei.
CAP. III. PERSONALUL

$. 38.

preșe-

CULTULUI.

Lewfiăi.

El
Tribului lui Levi i s'a încredințat preoția.
avea

să păstreze

legea, să

învețe

pe popor

acea

Penlege și să o predea nealterată succesorilor.
pritru ca membrii acestui trib să aibă neîncetat
misiunei
lejul de a corespunde după vrednicie
ția de
situa
în
pus
“i-a
ce i s'a încredințat, legea
odupă
căci,
ci,
a nu fi absorbiți de grijile lumeș
reverenţa către ele,
scape şi să cadă jos,
tescă tâtă diua aceea.
ceai de virsta de 13

le
sărutându-le. De se întempla cui-va să
atât el cât şi cei de faţă trebuiau să posLe întrebuințaii numai bărbaţii după ce tieani. Se credea că prin filacterii se depăr-

teză spiritele rele și tâte r&utăţile.
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cuparea Canaanului, lor nu li s'a dat pământ ca
proprietate, ci câte patru orașe în fie-care din
cele 12 teritorii ale celor 12 triburi; apoi: pârga
și dicima din râde și din animalele domestice, ce
trebuiau aduse ca dare lui Dumnedei; în fine
o anumită parte din sacrificii.
Preoția la Evrei avea trei trepte: leviții, preoții şi arhiereul.

Arhieria și preoția a fost reservată familiei lui

Aaron, iar starea de /zzit a fost dată celor-l-alte
familii din tribul Levi. La trepta de arhiereă puteau ajunge numai capii familiei lui. Aaron.
Leviţii ocupau în Canaan 35 de oraşe și erau
ajutătorii preoților, mijlocitori între preoți şi popor, și, sub ordinele preoților, plineai următorele:

In pustie luai sema să nu

se atingă cine-va de

cortul sfint, și nici ei nu se atingea. Transporta cortul sfint şi cele din el, fără a le vedea,
după ce erai învălite de preoți. În Canaan păziau. cortul sfint, și după aceea templul, și puneau la disposiţia preoţilor cele trebuincibse pentru cult, în curtea preoţilor. Ei se ocupau cu
stringerea dicimei și dărilor, și aprovisionaiă templul cu cele de trebuință. Ajuta pe preoți la
junghierea animalelor pentru sacrificii și cântaă
la cultul divin.
In timpul lui David erau 38.000 de leviți cu

oficii diferite: ajutători ai preoților la cult (24 de

clase),

portari,

judecători,

musicanți.

genealogi,

cântăreți,

Portul lor era ca și al celor-l-alți Evrei.
$. 39.

Preoţii.

Preoții erai membrii familiei lui Aaron. Numa
i
aceștia plineau cele ale preoţiei. Ori și
care al-

tul ar fi voit să facă pe. preotul, era pedepsit
cu morte.
Lor li s'a dat în Canaan 13 de orașe. Întreţinerea lor se compunea din: a decea parte din dicimă; apoi pârga din seceriș, vie, masline p6me

şi primul născut delax âmeni (4 4ObItBEE: “Primii
ărai cu bani. Tot
or
se rescump
născuţi ai &menil

ast-fel și animalele domestice necurate. Animalele domestice fără cusur și întâi născute se sacrificaii, remânând preoților peptul și spata dreptă.
In folosul preoţilor erai pieile animalelor sacrificate și eventualele daruri ce se aduceai la templu.
Preoţii intraă în S/âuta, aprindeai sera și dimincţa tămâe pe altarul tămâerei, curățeau candelele și schimbau sâmbăta pânile punerei înainte.
In curtea preoților, întrețineaii focul pe altarul

sacrificiilor, curățeaii acest altar, aduceau
ciul de seră şi de

rul, vărsai sângele

dimincţă, binecuventai

sacrifipopo-

animalelor și ardeau cărnu-

rile pe altar. Apoi: învățau și judecaă poporul,
vestea dilele de sărbători, constata cu leviţii pe
cei bolnavi și pe cei vindecaţi de lepră, etc.; în
caz de resbofi îmbărbătai oştirea prin cuvîntări
entusiaste.
In exerciţiul funcțiunei sacerdotale preoții aveaii urmetârea îmbrăcăminte: pantaloni scurți,
o cămașă lungă cu mâneci, briă şi mitră; pici6rele gâle. In cel-l-alt timp îmbrăcămintea lor era
ca şi a celor-l-alți Evrei.
La preoţie nu eraii admiși cei cu : defecte fisice și morale.
David a împărţit pe preoți în 24 de clase
su(efimerii). Fie-care clasă era condusă.de un
arde
ozorzi/ie
perior numit mai târdii cu titlul
Mânhiereii. Impărțirea acesta era și pe timpul

a
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tuitorului (Luca 1, ș). Prin tragere la sorți fie-care
clasă se rânduia la templu pe câte o săpt&mână,
începând de sâmbăta.
Cu dărâmarea templului, la anul 70 după Christos, preoția legei vechi a apus.
Ş.

40.

Avhtereul.

Aaron, frate mai mare al lui Moise, a fost primul arhierei âl Evreilor. In acestă înaltă treptă
i-a urmat cel care devenea capul familiei sale. Arhiereul era șeful preoților și leviţilor. Numai el putea intra în Sfânta Sfintelor şi anume o dată pe an,
la serbâtărea împăcărei, când săvirșea arderea de
tot și aducea sacrificii pentru păcat, atât pentru
sine şi pentru tot cinul preoţesc, cât Și pentru tot
poporul. Arhiereul consulta voea lui Dumnedei
în afaceri importante privitâre la teocraţie, prin
sorții sfinți: Urim și Tumim (arătarea și adeverul),
și o comunica poporului. In afacerile judecătoreșci, ce erau de competenţa preoților, arhiereul
era judecătorul suprem. Pe lângă că el era Șeful preoțimei, putea săvirşi tote cele ale preoţiei,
Cele enumerate mai sus eraă numai de competența lui. Arhiereul stătea în slujba sa până la
mârte, dacă nu contracta vre un defect fisic,
sau de nu se făcea vinovat de vre o abatere.

Pe lângă îmbrăcămintea preoțescă, cu care se
înveșminta când intra în Sfinta Sfintelor, mai a-

vea o imbrăcăminte proprie demnităţei arhiereșci,
compusă din: zpez/, țesut, nu cusut, fără mâneci,
cu o deșchidătură în partea de sus, mai scurt
decât cămașa preoțescă, având clopoței de aur
pe pâle. Ffodu/, ce se purta peste meil, atârnând
o parte pe pept, alta pe spate, făcut din
tort

9%

răsucit, pe umeri fiind prins cu cătărămi de aur,
având fie-care câte o petră scumpă de smaragd,
pe cari erai săpate numele celor 12 triburi; părțile de jos se țineau strînse de corp cu ajutorul
unui briă de tort răsucit. Peste efod se purta
un

pectoral,

un

hoșenul,

fel

de

patrat,

buzunar

din stofă, ca și efodul, legat de efod, avend pe
partea dinainte patru rânduri cu câte trei petrii
scumpe, cu numele celor 12 triburi; în pectoral se purtaă sorții sfinți: Urim şi Tumim, despre
cari nu. se şcie alt decât că, prin ei se consulta

Pe cap arhiereul puzta -

-voea lui Dumnedei.
bd,

peste

care,

se

purtaii

de-asupra

era

frunței,

legată

o

diademă de aur pe care erai săpate aceste cuvinte: «Sfint lui Iehova.» Aceste veșminte arhiereşci

cele

peste

preoțeșci.

Insemnare. Mai întâi la cortul sfint şi apoi la
templu s'au adaus și servitori de rând sai sclavi
tăiai

cari

sfint,

ai locului

apă,

aduceau

lemne,

ți
ete. La acest servicii erati admiși atât bărba
de
cât şi femei dintre acei Evrei cari renunțaii
loale
slugi
eai
deven
bună voe la libertate și

cului

sfint,

decât

cu un

regii

nescă
usă,

au

puteai

şi nu

servitorii

de-ai

sclavi

la templu

trebile de

aceia

din

acestă

stare

Mai

târdiu

rescumpărare.

preț de

dăruit

eși

se

lor

pentru

Din acestă

rând.

numiati:

casă pli-

cei

ca-

dăruiți.

CAP. IV. SACRIFICIILE.
Ş. 7. Felul sacrifictilor şi pitualul dor.
în viața
După căderea în ptcat omul se găseșce
In veă.
tenţ
peni
de
din lumea acesta în stare
prin
ris,
presc
a
i
derea acestei stări, Dumnedei
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Moise,

anume

ceremonii

de

cult, prin

cari omul

să-'Și manifeste atîrnarea dela Dumnedei și să
năzuiască spre ajungerea destinaţiunei sale, care
este viața cea fericită în lumea supranaturală.
Centrul cultului mosaic consista mai ales din
sacriticii, al căror material se lua din regnul
animal și din regnul vegetal. Era, deci, sacrifi
cii
sângerdse și nesângerdse. Evreii nu puteaii mânca
ori-ce le-ar fi plăcut. Cercul alimentaţiunei lor
era
restrins. Mai restrins era încă, în ceca ce
privea
sacrificiile, căci nu se puteau aduce la altar
decât vite. cornute, oi, capre, turturele Și
pui de
porumbel, tâte fără defecte; apoi: semințe,
făină,
Pâni, turte, unt-de-lemn, tămâe sare Și vin.

Unele

sacrificii

sînt frescrise de

lege, altele

sînt numai 7egz/ate prin lege. Din acest
punct
de vedere avem, deci: sacrificii obligatorii
şi sa-

crificii facultative.

Din cele obligatorii unele sînt

ordinare, cari se aduceai la anumite timpur
i și
ocasiuni, altele sînt extraordinare, cari
se adu-

ceai o dată pentru
în casuri anume.

tot-de-una

sai

se

repetaiu

Sacrificiile ordinare eraă de trei feluri:
ardevea de tot sai olocaustul, care se aducea
de acei
ce se simțiai în relațiune neturburată
cu Dum-

nedeă; sacrificiul pentru pecat Și fentr
u culpă sai
sacrificiile de reconciliare ori de
împăcare, cari

se aducea de acei ce aveai conșciința,
că prin
faptele lor aă alterat raportul lor cu
Dumnedei;
ȘI sacrificiile de pace saă de mântuire,
ca semne
vEdute pentru starea de relațiune nealte
rată cu
Dumnedeiă.
Pe unele sacrificii din acestea, legea
le numeșce frea sute, lar pe altele numai
sfinte. Aceea

ce nu se ardea din sacrificiile prea
sfinle,

se con-
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suma

numai

de preoți la templu;

iar aceea

ce

nu se ardea din sacrificii/e sfinte, se putea întrebuința oră pentru ospeţele ceremoniale la templu, ori afară de templu, în familie.
Cu ocasiunea aducerei sacrificiilor se observa
următorul ritual:
Animalul de sacrificat se înfățișa lui Dumnedei de către însuși sacrificatorul, înaintea ușei
Sfintei.
După aceea preoții cercetaii animalul spre a
vedea dacă îndeplineșce condițiunile legale.
La sacrificiile private însuși aducătorul sacrificiului impunea animalului mânile. La sacrificiile

de obşte, lucrul acesta îl fâceaii betrânii

popo-

rului. La cele-l-alte sacrificii, cerute prin lege,
nu se impuneai mânile, nici la cele ale păgânilor,
precum nici la paseri.
Animalul se junghia de leviţi și preoți în partea de miadă-n6pte a altarului. Însuși arhiereul
junghia animalele în diua împăcărei.

Sângele se scurgea întrun vas și se vărsa lângă

altar. Alte întrebuințări ale sângelui se vor arăta
la fie-care sacrificii în parte.

Paserile nu se junghiaii, ci li se rupea

gâtul,

iar sângele li se scurgea în partea de jos a altarului sacrificiilor.
Mai de mult însuşi sacrificatorul, iar mai apoi
numai preoții și leviții jupuiau animalul de piele,
și carnea se desfăcea în bucăți.
Carnea se ardea pe altâr, ori tâtă, ori numai o parte, după cum era felul sacrificiului.
De r&mânea vre o parte ne arsă, la unele sacri:
ficii acel rest se ardea în afară de tabără sau de
oraș, la altele acel rest se mânca de preoți la

templu,
ARHEOLOGIA

în sfirșit la altele

BIBLICĂ,

.

acel rest

se mânca
2
Za
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parte de preoți, parte de acei cari aduseseră
sacrificii.
Paserile nu se jupuiau; li se scotea și li se lepăda gușa, li se dejghina aripile și apoi se ardea întregi pe altar, după ce li se smulgiaii
penele și li se curăța măruntaele.
La aducere de sacrificii din regnul vegetal se
observa acest ritual: Dacă vre un laic aducea
tămâe,
turte,

ună

fâină
etc.,

cu

stropită

preotul

tămâia;

restul

oții, în curtea lor.

cu

ardea

unt-de-lemn,
numai

îl mâncaă,

o

parte,

semințe,
împre-

nedospit, pre-

Dacă un asemenea sacrificii se aducea de vre
un preot, totul se ardea.

Dacă

la sacrificiul sângeros de laudă sai mul-

țămire se adăogea și unul vegetal, numai o parte
se înălța lui Iehova, și acea parte r&mânea preotului care junghinse animalul și vă&rsase sângele
la altar, iar restul se dedea aducătorului de sacrificiă spre a-i servi la osp&ţul ceremonial.
Ca condiție neapărată pentru ori-ce aducere
de sacrificii era și acecu, ca aducetorul să fie în
perfectă stare de curăţie.

Ş$. 42.

Arderea

de tor.

Arderea de tot saă olocaustul era un sacrificiu care se aducea numai de ucela care se simţia că este în pace cu Dumnedeii. Se numeșce
ardere de tot, pentru-că se ardea tâtă carnea,
prin foc înălțându-se la Dumnedei. Pentru acest
sacrificii erai admise numai animale de gen bărbătesc. La paseri nu se cerea acesta. Dacă se aducea ca jertfă vre un junc, berbece sai țap,
trebuea să se adauge și sacrificit de mâncare ve2
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getală și de băutură. Acest adaus lipsia dacă sacrificiul consta din paseri. Pielea animalului r&mânea preotului.
Dacă se aduceai de o dată mai multe feluri
de sacrificii, ordinea ce trebuea păzită era acesta:
sacrificiul pentru păcat și culpă sau sacrificiile
de împăcare, arderea de tot, sacrificiul de pace
sau de mântuire.
In fie-care di, sera și dimineța, se aducea la locul
sfint câte un miel, ca ardere de tot.

Acest sacrificiă simbolisa, că omul se predă
cu totul lui Dumnedei spre înoire și sfințire desăviîrșită.
$. 43.

Sacrificiile de împăcare
peconcthare.

sai de

Aceste sacrificii se aduceai de acei cari prin
faptele lor vrute sai nevrute turburaseră pacea

cu Dumnedei, și eraii de două feluri: sacrificii

pentru, pecat şi sacrificiă pentru culpă, cari se
aduceaă cu scopul, ca pecătosul să fie ertat de
către Dumnedeă.
Aceste

sacrificii nu

se aduceai ori

și când,ci

numaiîn casurile determinate prin lege.
1. Sacrificiul pentru pecal se alucea cu Scopul de a se erta anumite păcate săvirșite din
slăbiciunea firei omeneșci, prin călcarea vre unui
drept teocratic sau cetățenesc !). Un asemenea
sacrificiu se aducea atât pentru poporul întreg, în
anumite timpuri, câtși pentru persâne particulare, la vremi nedeterminate.
1). Călcarea cu șciință şi voinţă a vre unei rânduiri dumnedeeşci, precum: profanarea sâmbetei, netăerea împrejur, se pedepsia
cu mârte.
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Timpul legal pentru aducerea acestui sacrificiă,
și anume jertfirea unui ţap, pentru ertarea p&catelor poporului întreg, era: prima di a fie-cărei
luni,

paștile,

rusaliile,

diua

împăcărei.

Pecatele personale, pentru cari se aducea sacrificiii pentru păcat, erai: după curățirea femeilor în urma nașcerei (o turturea saă un pui de
porumbel și încă un miel ca ardere de tot; de
era femeea săracă aducea și pentru arderea de tot,
o turturea sau un pui de porumbel); după cu-

rățirea de

lepră (un miel și ardere

de

tot); la

sfirşitul nazireatului (o 6ie); călcarea din nebăgare de semă a vre unei porunci dumnedeeșci
de către vre un preot (un junc); nedepvnerea
jurămentului cerut; neîndeplinirea vre unei promisiuni date cu jurământ; atingerea de ce-va necurat;

etc.

Animale
lege,

se

mai

puteai

mari

pentru

înlocui,

de

jertfire,
cei

cerute

săraci,

cu

de

turtu-

rele și porumbei. Dacă nici de acestea nu se putea aduce, era de ajuns, pentru păcate ordinare,

puţină făină de calitate bună.

Carnea dela sacrificiul pentru p&cat, ce se aducea pentru preot, pentru popor și la diua împăcărei, s& ardea în afară de templu, afară de
grăsimea de pe măruntae, rărunchi cu grăsimea
de pe ei și din interiorul cpselor, praporul ficatului și coda cea grasă a unor oi; tâte acestea

s& ardeaii

pe altarul

sacrificiile

ce se aduceau

sacrificiilor, ca și la
pentru

tâte

păcat.

Cu sângele dela sacrificiul pentru păcat din diua

împăcărei s€ stropia în Sfinta Sfintelor spre s:criul legei sau scaunul împăcărei, să stropia la altarul tămâerei, ungendu-se și cele patru colțuri de

sus ale lui; iar cu sângele dela sacrificiul pentru
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păcat,

adus pentru preot și popor, se stropia spre

perdeaua Sfintei Sfintelor și s& ungea altarul tă-

mâerei; restul să vărsa lângă un părete al altarului pentru sacrificii.
La cele-l-alte sacrificii pentru păcat se ungeaii
cu sânge colţurile de sus ale altarului sacrificiilor,
iar cu restul se făcea ca mai sus. Din carne se
ardeaă părțile numite, iar restul îl mânca numai
preoţii, nu şi femeile lor, la locul sfint, un asesacrificiă fiind considerat ca prea sfînt.
menea
2, Sacrificiul pentru culpă era tot un sacrifici pentru păcat, dar se deosebea de acesta prin
împrejurarea, că se aducea ca despăgubire şi ca
satisfacere pentru abaterea comisă, ca ast-fel respectivul să redobândescă drepturile teocratice perdute. Dacă vre unul sar fi atins de pârga și
dicima

cuvenită

lui

Dumnedei,

sai

sar

fi atins

de averea cui-va, etc., nu numai că era obligat
de lege la despăgubire, ci trebuia să aducă și
un sacrificii numit de culpă, și anume un berbece. Acest sacrificii nu se putea înlocui cu nimic. Cel curăţit de lepră, și nazireul care s'ar fi
pângărit prin atingerea de vre un cadavru, putea

aduce un miel de un an (n6tin) ca sacrificii pentru culpă. Sângele animalului s€ vărsa în jurul

aharului pentru sacrificii; din carne se alegeau
“părţile menite a se arde pe altar și s& ardeaiă;
7
—

restul îl consumai preoții la locul cel sfint. Ber-

becele nu să junghia mai înainte de a fi prețuit
de către preot. Cu acesta se făcea din animal
un obiect de despăgubire, care compensa culpa
celui ce aducea sacrificiul.

Ş$. gg. Sacrificiile de pace

sai de mântuire.

Prin aceste sacrificii se înțelegeau:

sacrificiile
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de laudă sai de mulțămire, sacrificii de promisiune şi sacrificii de bună voe. Ele s& aduceai
de acei cari erai conșcienți de starea lor grațială. Deosebirea dintre ele consista numai în privința intențiunei cu care s& aduceai. Ca animale de

sacrificat erai admise

de ambele

genuri;

ba la sacrificiile benevole erai admise și animale
cari aveau defecte: vre un picior mai lung sai
mai scurt,—ceea ce la alte sacrificii nu era permis. După ce s& vărsa sângele și să ardea părțile destinate a se arde pe altar, o parte din
carne, și anume armul*drept, s& dedea preotului; “fe «
za
peptul, după ce se aducea lui Dumnedei ca dar
y
aa
legănat, rămânea preoților, cari îl mâncaă împreună î -” „A*ăr
ne

cu membrii

familiilor lor în ori şi care loc, însă 7

curat. Legănarea peptului ca dar se făcea așa:
peptul animalului s& aședa pe mânile celui ce
aducea sacrificiul; preotul punea mânile sale sub
ale aceluia, și amândoi legănai darul spre Sfinta
și înapoi. Ceea-l-alță parte de carne remânea sacrificatorului; el făcea din ea ospeț în familie,
chemând şi v&duve și săraci. Carnca dela sacrificiul de laudă sai de mulțămire trebuea mâncată în aceeași di. Carnea dela cele-l-alte dou&
sacrificii de pace st mânca Și în diua sacrificărei și a dâua di. De r&mânea ce-va și pentru a

treia

di, nu

s& mai

mânca,

ci trebuea să se ardă.

Faptul că s'ar fi putut mânca din acea carne şi
a treia di, constituea nu numai un pecat, ci atrăgea după sine și împrejurarea, că sacrificiul adus
nu mai era considerat ca atare. Cărnurile dela aceste sacrificii erai considerate ca sfinte, și cei .
ce le mâncat, trebuiau să fie în stare de curăţie.

/usemmnare:

Arderea

de

tot, sacrificiile de

îm-

Pai

103

păcare

saă

de reconciliare și sacrificiile de

pace

sau de mântuire, erai sacrificii sângerose ordinare.

Ș. 43. Sacrificiul vegetal de mâncare
și sacrificiul ale beutură.
însă

nesângerâse.

La

semințe, grăunţe, făină,

se adăogeai:

tot

eraă

sacrificii

Aceste

templu

cele

din

azime, pâni,

unt-de-lemn

ordinare,

aduce:

se puteau

turte, la cari

fin, sare, tămâe și vin.

Sacrificiul vegetal de mâncare și sacrificiul de

b&utură (libaţiune) se aduceai

adăugeaiă

la arderile

ori singure,

ori se

de tot și la sacrificiile de

pace saii de mântuire.
Dacă sacrificiul de mâncare vegetală se aducea singur, se proceda ast-fel: se lua din seminţe,
din făină amestecată cu unt-de-lemn și din turte
prefăcute în bucăţi, ca o mână, și presărându-se
cu tămâe, s& ardeaii pe altar. Restul s& consuma
de preoți la templu ca parte dintr'un sacrificii
prea sfint, prefăcend fâina în azime. Tot ast-fel
se proceda și când acest sacrificii s€ adăogea la
arderea de tot pentru particulari. Sacrificiul de
mâncare vegetală adus de vre un preot să ardea
întreg pe altar.

Sacrificiul de mâncare vegetală servea și ca a-

daus la arderile de tot pretinse de lege și la sacrificiile de pace sai de mântuire. Adausul acesta
consta din făină, unt-de-lemn și vin.
Legea mosaică nu cuprinde ritual pentru sacrificiul de băutură, nici instrucțiuni pentru în- .
trebuinţarea vinului la sacrificii.

$. 26. Sacrificiile
Sacrificii

extraordinare

extraordinare.
erau

acelea

cari

s'au
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adus o dată pentru tot-de-una,
în împrejurări speciale.

sai

s& aduceau

O singură dată s'a adus: sacrificiul /egâ/urei şi

sacrificiul cu ocasia s/nfirei preotilor și leviților.
Sacrificii extraordinare, cari s'aă repețit, ai fost:

sacrificiul
ciul făcut

de pasti, sacrificiul împăcărei, sacrifide femeea bănuită că nu fine la fide-

jitatea conjugală,

sacrificiul după

pră, sacrificiul nazireuluă şi

curățirea de le-

sacrificiul vacei roșii.

1. După ce s'a dat legea s'a adus lui Iehova
arderi de tot și sacrificii de pace sat de mân-

tuire. Sângele

animalelor, jumătate s'a vărsat la

altar și cu jumătate a fost stropit poporul de însuși Moise, pe de o parte ca semn al providenței, iar pe de altă parte ca semn pentru păstrarea dn partea poporului a credinţei neclintite în
Dumnedei.
2. Cu ocasia consacrărei leviţilor pentru serviciul Domnului, după ce aă fost stropiţi de Moise
cu apa curățirei (ce va fi fost acesta nu se șcie),
sai sacrificat doi junci: unul ca ardere de tot
și altul ca sacrificiă pentru păcat. Prin acesta leviții au fost curățiți și ati devenit proprii pentru
slujba ce le-a fost încredinţată.
3. Sfințirea preoţilor s'a făcut așa: la ușa cortului, Aaron și fiii săi s'au spelat pe tot corpul,

apoi ai fost unși cu unt-de-lemn binecuvântat.
După aceea s'ai jertfit un june Şi doi berbeci,

la cari s'aii adaus sacrificiu de mâncare vegetală. Ca preot servea Moise. Aceste sacrificii de

consacrare s'au repetat în șepte

dile. In diua a

opta, după jertfirea unui vițel ca sacrificii pentru
pecat și a unui berbece ca ardere de tot, preoții
cu arhiereul Aaron ai intrat în exercițiul
func-

țiunei lor.
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4. Despre sacrificiul pashal ne vom ocupa
când ne va fi vorba despre s&rbătâroa Paştilor
(vedi Ş. 55).
5. Tot ast-fel și despre sacrificiul împăcărei,
la s&rbătârea împăcărei (vedi $. 58).

6. Soţia presupusă

adulteră era adusă la tem-

plu spre a depune jurăment de nevinovăție și să
aducă ca sacrificii făină de orz ca simbol al prepusului de necinste, iar nu făină de grâu, icâna
faptelor bune.
7. Despre sacrificiul în urma curățirei de lepră, și despre sacrificiul nazireului vom vorbi mai
la urmă (vedi $. $.: 47 și 49).
8. Pentru curățirea celor deveniți necurațţi prin
atingerea de cadavre omeneșci se întrebuința cenușă de vacă roșie, sacrificată în acest scop.—
Vaca

trebuia

să

fie tenără,

roșie, fără

vre

o me-

tehnă și să nu fi fost pusă la jug. Junghierea ei se
făcea de un preot, în afară de tabără sai cetate. Cu
sângele ei, scurs într'un vas, se stropia de șepte
ori în direcţiunea spre cortul sfint, mai târdiu spre
templu. Vaca se ardea întregă. Cenușa ei se păstra pentru întrebuințările ulteridre.

CAP. V. CURĂȚIRILE RELIGIOSE.

$. 47. Curătirile levitice, curățirea în urma
atingerei de cadavre, curăfirea leproşilor
și locuintelor, etc.
1. Legea mosaică ferea pe Evrei de necurății pe
cari, dacă le aveaă, nu erai admiși la cultul divin,
la sacrificii, la ospețe ceremoniale, ba, în unele casuri, nici în comunitate cu cei-l-alți. Necurăţiile
proveneaii din atingerea de vre un om mort, de
6se de om mort, de mormentul cui-va, din atin-
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gerea de vre un animal mort, fie animal curat saii

necurat 1), din lepra la Gmeni, case, și la stofe și
piei, femeea în urma nașcerei, etc. Curăţirile de
asemenea necurății se numesc levitice.
2. Era privit ca necurat timp de șepte dile cel
care s'ar fi atins de vre un om mort, de 6se de
om mort, de morment, sai ar fi intrat în vreo
casă unde era om mort. Tot șepte dile era necurată

casa

rile de

cari se

făcea
roșii,

în

care

așa: s& lua
s&

a

fost

atinsese

cenușă

punea într'un

om

acel

mort

om.

dela

vas, în

și

sacrificiul
care

lucru-

Curăţirea
s&

se

vacei

turna apă

de isvor, și s€& stropia cu isop în diua a treia și a
șeptea omul cel necurat, casa și lucrurile devenite
necurate,

după

care totul

devenea

curat,

însă o-

mul mai trebuia ca în diua a șeptea să-și spele
îmbrăcămintea și să se scalde. Necurăţia produsă
prin atingerea celui ce era necurat prin mort,
dura numai în acea di, dacă își spela îmbrăcămintea. Tot o di dura și necurăția prin cadavre
de animale; respectivul trebuia, însă, să se scalde

și să-'și spele hainele. Lucrurile trebueai spălate.
Vasele de pământ s& spărgeai, cuptârele să
dărimaă.

3. Dacă
constata

vre

cine-va s€& bolnăvea de lepră, casul îl
un

preot,

care

îl declara

necurat;

pacientul trebuea să stea în vre un loc nelocuit.
Vindecarea o constata tot vre un preot, după
care urma actul de curăţire ast-fel: s& aduceau

d6u€ paseri curate, un bețişor
dru,

lână văpsită

roșu

și isop.

de lemn de cePreotul tăia o pa-

1) Animale necurate eraii considerate tâte cele ce nu rumegă,
cele ce n'ati unghii deplin despicate, hiarele răpităre, șerpii, brOştele, lipitorile, şărecii, etc., paserile răpitâre, peştii fără solzi şi aripi
pentru înotat, cele sacrificate idolilor, animalele curate însă omorite

de hiarele răpitâre și ori ce carne din care nu era scurs sângele.
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sere, scurgendu-i sângele întrun vas cu apă de
isvor. Paserea cea vie, bețișorul de lemn, etc.
s& muiaii în acea apă cu sânge și se stropia de
șepte ori cel vindecat. Paserei i se dedea libertate.

Cel

ce

fusese

bolnav

se

tundea,

se scălda

şi-'și spăla hainele, după care venea între Gmeni,
dar până după șepte dile nu avea voe să intre
în

casa

sa.

In

acea

di

se

tundea

din

noă,

se

scălda iarăși și din noii îşi spăla hainele. In diua
a opta se ducea la templu cu un miel şi untde-lemn ca sacrificiă pentru culpă, cu o midră de
un

an ca

sacrificii pentru

păcat, cu un miel

pen-

tru ardere de tot şi cu făină stropită cu unt-de-lemn
ca sacrificiă de mâncare vegetală. Cu sângele dela
victima pentru culpă preotul ungea partea de jos
a urechei drepte a celui vindecat, degetul cel mare
dela mâna și piciorul drept al lui. Din uantul-delemn adaus la sacrificiul pentru culpă, preotul
punea în palmă și stropea de șâpte ori spre altar, apoi ungea părţile corpului care fuseseră unse
cu sânge; restul i-l turna pe cap. Urmai apoi
cele-l-alte

sacrificii.

Dacă

cel

vindecat era sărac,

i se dedea voe ca animalele de sacrificiă pentru
păcat și ardere de tot să le înlocuiască cu o
pereche de turturele sai de pui de porumbel.
4. Lepra caselor s€ arăta pe păreți sub formă
de pete verdii sai roșietice. Lucrul s& constata
de preot, care poruncea închiderea casei pe timp

de 7 dile. Dacă în acest timp lepra s& mai în-

tindea,

s& scotea din zid partea atacată, se arunca

departe de locuinţe și în loc s& făcea altă zidărie.. Dacă lepra s& arăta din noii și după acestă
operaţie, casa s& dărima și materialul s€ arunca

departe

de locuinţe, în loc necurat. Cel care ar fi

intrat în vre o casă

atinsă

de lepră, devenea ne-
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curat până sera și se curățea spăl&ndu-'și hainele.
5. Tot ast-fel s€ arăta lepra și la lucruri. Preotul
închidea obiectul pe timp de 7 dile. După acest
timp dacă s& constata că lepra s'a întins, obiectul s€ ardea; dacă lepra nu făcuse progrese, obiectul s€ spela și iarăși s& ţinea închis 7 dile,

și dacă și atunci s& vedeai aceleași pete, obiectul s& ardea. De cum-va petele începuseră a-'și
perde fața, s& tăiaii părţile atacate și s& ardea,
după care restul stofei sau al pieii se spăla din
noi Dacă și după acesta s& maiiveai pete, obiectul s€ ardea; dacă nu, mai urma o spălătură

și obiectul s& putea întrebuința.
6. Femeea, după nașcerea unui băiat, era necurată 7 dile, după nașcerea unei fete, 14 dile. După
acest interval se scălda și-și spăla hainele și
devenea curată, dar numai pentru cei din câsă.

După 40 de dile dela nașcerea unui băiat și după
80 de dile dela nașcerea unei fete, femeea trebuea să vină la templu și să aducă un miel pentru ardere de tot şi un porumbel sai o turturea
ca sacrificii pentru păcat. Tot un porumbel sai
o turturea putea aduce femeea și pentru ardere
de tot, dacă era săracă, cum a adus și Maica
Domnului. După acestea preotul o declara curată, la intrarea templului. Primul născut parte
bărbătescă trebuea înfățișat lui Iehova și r&scumpărat cu o sumă Gre-care de bani.
CAP.

VI. ACTE

SACRAMENTALE,
LITURGICE.

DE

SACRIFICIU

ȘI

$. 48. Actele sacramentale.
Actele acestea eraii duă: zagerea s/ințităre şi
/derea

împrejur

1. Patriarhii

saă

cîrcumcisiunea.

obicinuiai

a unge cu unt-de-lemna
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obiectele ce serveaii pentru cult, precum petrile ce s& ridicaă în locurile unde se arăta Dumnedei. Cu unt-de-lemn a uns Moise cortul sfint
şi tâte obiectele din el. Moise a făcut și mir
sfint compus din unt-de-lemn, smirnă, scorțiș6ră, etc., ungend pe Aaron și pe fiii sâi și astfel consacrându-i pentru slujba Domnului. Cu
unt-de-lemn sfințit ai fost unși regi și profeți.
Acesta era ungerea sfinfitore.
2. Lui Avraam și urmașilor săi li sau impus
de Dumnedei /ăerea împrejur sati circumcisiunea
ca semn al legăturei dintre ei și Dumnedei. La
acesta eraii obligați și sclavii din casele Evreilor.
Tăerea împrejur se făcea a opta di după nașcere
de către tatăl, saii în lipsa lui de către alt evrei, chiar şi de către femei de-ale Evreilor. Cu
acea ocasiune se dedea nume celui circumcis.
Prin circumcisiune omul devenea cetățean teocratic. Ea este tipul botezului prin care omul
devine creștin și cetățen al ceriului.
$. 49.

Actele

de sacrificii.
se număra: promisiunile

La actele de sarcificii
saii pofurile şi postul.
1. Promisiunile sai voturile erai îndatoriri benevole pentru facerea unor acte neimpuse de
lege, ci fiind pornite din curăția sentimentelor
de supunere şi ascultare către Dumnedgei, stăpânul a tote și dătătorul tuturor bunurilor trupeșci şi sufleteșci.
Promisiunile se făceai în casuri de restriște,
și cu ocasia vre unei întreprinderi însemnate, și
constaă în: a face ce-va, saă în: a se feri de ce-va.
Pentru ca cine-va să ajungă la scopul dorit,
sai ca drept mulțămită pentru ajungerea sco-
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pului, putea promite să dea lui Dumnedeii ce-va
ca dar (corban). Darul acela consta din ori și

ce, afară de ceea ce omul

era obligat prin lege

să închine

(pirga,

dicima

Putea,

deci,

mul

născut

lui

Dumnedei

dela

animale).

şi prisă

pro-

mită a dărui lui Dumnedei persâna sa, ori soţia, ori copiii, sclavii şi oră ce avere mobilă sau
imobilă. Neimplinirea promisiunei era păcat şi se
pedepsia. Persânele și averea închinată lui Dumnedeu se puteai răscumpăra prin bani, ce se plăteai la templu, după aprecierea preoților; numai
animalele proprii pentru sacrificii nu se puteaă
r&scumpăra. Lucrurile ce nu se r&scumpăraă, să
vindeau în profitul templului.

Promisiunea

făcută de copil, sai de femee cu

bărbat, s& putea anula de tată, sati de bărbat,
însă numai în diua când se afla despre acel vot.
Se putea anula și după acea di, atunci însă p&catul provenit din ncîmplinirea votului, cădea asupra tatălui, sai bărbatului.

Voturile saii promisiunile

constati și în ferirea

de ce-va, în abținerea dela ce-va permis, far acesta spre prea mărirea numelui lui Dumnedei.
Cel mai însemnat dintre aceste voturi era azireatul. Nazireul se obliga a se abţine pe o vreme

dela ori ce b&utură ameţitâre și a se feri în acel
timp

ca să

nu

se

atingă

de

vre

un

cadavru.

termenului

de

nazireat,

Pe tot timpul nazireatului nu trebuea să-și tundă
perul.

După

împlinirea

nazireul aducea la templu

un abia (miel de un

an) pentru ardere de tot, o midră de un an ca
sacrificii pentru păcat și un berbece ca sacri-

ficiii pentru mulțămire; la acestea se adăugea sacrificiii de mâncare vegetală și de băutură. Intre riturile ce se observai era şi acela, că nazireul își
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tundea părul înaintea ușci templului și-l arunca
pe focul de pe altarul sacrificiilor. De cum-va nazireul era sărac şi nu putea aduce tote sacrificiile, îl ajutau cei cu dare de mână pentru ca
să-'și procure și să aducă la templu animalele
trebuincidse.
Se putea întempla ca nazireul, în timpul nazireatul, să se necurățescă prin atingerea de vre
un cadavru. In acest caz mai întâi îndeplinea
prescripțiunile legale dictate pentru asemenea
împrejurare (vedi $. 47), apoi îşi tundca perul,
aducea la templu o pasere pentru ardere de tot,
altă pasere ca sacrificiă pentru păcat și un miel
de un an ca sacrificiii pentru culpă, și începea
din noi nazireatul promis.
In Sfinta Scriptură cetim, că erai unii nazirei
pe ttă viața, încă din pântecele mumelor lor.
Așa a fost Samson, [6n Botezătorul.
2. Postul încă era practicat de Evrei. Legea mosaică prevede aspră ajunare publică o dată pe an
și anume în diua împăcărei. De sera până scra nu
atunci,

di. Dar nu numai

s& mânca nimic în acea

ci şi în alte dăți obicinuiaii Evreii să postescă:
când erai biruiți de vrășmași, când veneau calamitaţi asupra țărei, etc. Posteai și atunci când
întreprindeai ce-va; posteai pentru ca Dumnedei se le vină în ajutor cu grația sa.
După exil s'au fixat patru posturi publice, cari
trebueaă ținute în tot anul, și anume:
a).

rărei

Postul

și

Haldeilor,

întru

luptei

pe

pomenirea

contra

timpul

începerei

Ierusalimului

lui

arie al nostru.
b). Postul în amintirea
lui Godolia, la 3 Octobre

Zedechia,

impresu-

din

la 10

partea

Ianu-

uciderei guvernatoru*
al nostru.
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c). Postul în amintirea dilei în care a fost ars
orașul și templul, la 9 August al nostru.
d). Postul în aducerea aminte de luarea lerusalimului de către Haldei, la 17 Iulie al nostru.
In timpul postului se obicinuia sfâșierea îm-

brăcămintei, îmbrăcarea în sac, presărarea capului cu cenușă, zăcerea pe păment, neungerea ca-

pului, nespălarea feţei.
Fariseii posteai regulat lunia și joia. Lunia s&
postea în vederea credinței, că în o asemenea
di s'a suit Moise pe muntele Sinai; iar joia, pentru-că în acestă di s'ar fi pogorit Moise din munte.
Sâmbăta și în alte serbători, cum și la di întâi a fie-cărei luni, ca și în ajunul acestor dile
și al s&rbătorilor, nu se postea, fiind-că eraă dile
de bucurie, iar nu de întristare.

$. 50.

Actele

liturgice.

Sub acest titlu vom trata urmetârele
rugăciunea, binecuvântarea, jurământul,

vocală și instrumentală.

cestiuni:
cântarea

1. Rugăciunea era și este un mijloc de comunicare între om și Dumnedei spre a-l lăuda,
a-i
cere ajutor și a-i mulțămi. Evreii încă din
vechime fâceau uz de rugăciune privată și public
ă.
Dela David înainte. formulele de rugăciuni
s'aii
înmulțit (Psalmii), rostindu-se sati cântându-s
e la
templu, la ciasul al 3-lea (9 de dimincță),
al Gilea

(la amiadi) şi al 9-lea (3 după

amiadi).

Cel

ce

se ruga stătea sai în picidre, sai în genun
chi,
sai plecat la pământ. În afară de locul
sfint s&

făceai rugăciuni cu fața în direcțiunea spre
Sfinta

Sfintelor,

în grădini,

în camera

saă pe

de

pe

acoperemintul

casei,

munte. La rugăciune să făceaă
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Și gesturi: ridicarea mânilor spre ceriă, baterea
peptului, plecarea capului.
Adese-ori rugăciunea nu să făcea din adev&rată și curată pietate și dragoste către Dumnedei,

ci în

mod

mecanic,

spre

a se

dobândi

la-

udă dela Gmeni. Așa făceaă Fariseii, cari, pentru
acesta ai fost mustrați de către Mântuitorul Christos (Mat. 6, ș—3).
2. In timpurile vechi Gizecuventarea s€ rostea
din partea capului de familie, care avea atribuțiuni preoțeșci. O asemenea binecuvântare era
mult apreciată, căci binecuvântarea părinţilor întăreșce casa fiilor. Dela Moise înainte binecuventarea o făceaă preoţii la templu, asupra poporului, în fie-care dimincță, după sacrificiu, dicend:
« Domnul să te binecuvinteze și să te păzescă. Domnul să lumineze cu fața sa asupra ta și să se
milostivescă spre tine. Domnul să-și îndrepte fafa

sa spre fine și să-ți dea pace» (Num. 6, 23—s6).
3. Intre actele religidse era considerat și furdmentul, care să întrebuința ori spre a se întări vre
o mărturisire ca adeverată, ori spre a se confirma
vre o promisiune dată. Jurământul era considerat
și se consideră ca act religios prin împrejurarea,
că luând pe Dumnedei ca martur, se mărturisea credința în el, care pedepseșce pe cel ce
calcă jurământul sai pe cel care jură strîmb.
Jurămentul era ori benevol, ori, în unele casui, obligatoriă. In casul din urmă, cel ce punea pe altul să jure, rostea și blesteme, iar acela r&spundea: amin (—așa să fie), sai: 74 giseșsă.

Mai târdiu Evreii
ci

curi

pe

viața

sfinte

regelui,

unde

se jura
pe

stătuse

ceriă,

nu pe Dumnedei,
pe

cortul

păment,

pe lo-

sfint (Ierusalim,

Șilo, Bet-El, etc.), pe sine, pe cel cu care vorARHEOLOGIA

BIBLICĂ,

8,

a. Ea
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beau, etc. Fariseii înv&țaă că, de 6re ce în jurăminte de acestea nu se pronunţă numele lui Dumnedeii, ele nu sînt jurăminte adevărate și, deci,
nu se pot privi ca având putere obligatâre. Din
acestă causă Evreii eraă reputați ca sperjuri și
înşelători. De altă parte Fariseii învățând, că în
obiectele și uneltele din templu se cuprinde sfin-

țenia casei

lui Dumnedeiă,

susțineai

urm&târea

blamabilă gradaţiune în jurământ: jurământul

de-

pus pe aurul templului e mai mare decât cel depus pe
crificii
(Mat.

însuși templul; jurământul depus pe sae mai mare decât cel depus pe altar

5,

33 —s;

23,

16 —22)-

Calitățile jurămentului

depus

și de Mântuitorul,

sincer, adecă nefățarnic,

le arată Profetul Lere-

mia prin cuvintele: «Și te vei jura după adevăr,
cu judecată și după dreptate» (4,3).
Legea mosaică prevede că, dacă cine-va jură
strimb împrotiva cui-va, și lucrul s& adevereșce,
are a fi pedepsit întocmai așa cum merita abarerea de care a învinovăţit pe altul prin acel ju-

răment,

şi încă mai

trebuea

să aducă

sacrificii

pentru culpă. Numai așa putea fi ertat.
4. Cântarea vocală şi instrumentală era în uz
la Evrei din timpuri fârte vechi, nu numai în
viața socială, ci şi în cultul divin. Sfinta Scriptură numeșce pe lubal ca descoperitor al musicei instrumentale.
Moise a orânduit ca, la aducerea arderilor de
tot și la sacrificiile de pace sau de mântuire,
preoții să cânte din trimbițele de argint ce să
țineai la cortul sfint.

David,
rei vocale

cult.

organisând

cultul religios, a dat cântă-

și instrumentale

o parte însemnată la

Dintre leviți a determinat 4000

de musi-

|
j

;,
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canţi, cari s€& cânte laude Domnului cu vocea şi
cu instrumente musicale. Acești leviți eraă împărțiți în 24 de serii, având, fie-care serie, în
câte o săptămână, pe rând, să-și îndeplinescă

funcțiunea la locul cel sfint. Insuși David

era un

cântăreț celebru al lui Israil și înființase o șcâlă
pentru pregătirea celor ce aveai să compună și
să execute cântările religi6se. Maestrii celebrii
în musică pe timpul lui David erat: Asaf, Eman
și Etan (ledutun), cari, cu fiii și cu nepoții lor
forma coruri, cântaii Psalmi, acompaniindu-i cu
sonuri din trimbiţe, hoboe, chimvale (cimbale,

țimbale), harpe şi alte instrumente de musică.
Evreii făceai și jocuri religise, cari consistaă

din hore, la cari, pe lângă alte instrumente musicale se întrebuințaii şi timpane (tamburine).
Care era caracterul musicei la Evrei și la ce
grad de desvoltare ajunsese, nu se pote şci.
David a avut meritul de a intemeea cultul spiritual pe basele revelațiunei mosaice. Ori de câte
ori a fost vorba, în decursul timpurilor, despre
musica dela templu, nu s'a privit decât ca o
restaurare a disposițiunilor și instituțiunilor lui
David, precum a fost în timpul arhiereului Ioiada

(în sec. al 9-lea), în timpul regelui Ezechia ('727—

698), osia (641—610), la construirea templului
lui Zerubabel și în timpul lui Neemia, cu ocasiunea sfințirei zidurilor Ierusalimului (II Cron. 23, „3;
29,

25 —a2c

35,

15; Ezr. 3, 10; Neem.

12, 27» 36» 45):

CAP. VII. SERBĂTORILE.

Ş. 57. Serviciul divin de ldte gilele.
Legea obliga pe preoți ca, în numele poporului, să aducă la templu, în fie-care di, dimincța
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câte

și sera,

un

de un

miel

an ca

ardere de tot

și încă sacrificii de mâncare vegetală și de b&utură. Afară de acesta în fie-care dimineță și seră
s& aprindea tămâe pe altarul de tămâere. In sfeşnic diua ardeau trei candele, iar n6ptea tote şepte.
Pe când să aducea sacrificiul, leviţii cântaă Psalmi,
fiind acompaniați de instrumete musicale. După
tămâerea de dimineță s& rostea binecuventarea
asupra poporului. Ast-fel s& urma nu numai în
dilele de lucru, ci și sâmbăta și în tote celel-alte s&rbători.
Ş. 52.

Sâmbăta.

Sâmbăta, a şeptea di a s&pt&mânei !), era la E-

vrei nu numai

di de s&rbătâre,

ci și de repaus

5. La Evrei să numea „sâmbătă“ atât a şeptea qi a
săptemânei,

numim

cât și întrega

noi: Duminică,

septemână;

luni, marți,

așa

că,

ceea

ce

etc., ei numeaii: în-

tâia, a doua, a treia, etc. a sâmbetei: Și forte de dimin€ță, întru una a sâmbetei, aă venit la. mormânt,
r&sărind s6rele“ (Marcu 16, „). Aici—ca și aiurea—prin

ma a Ssâmbelei sad şi: ama a sâmbelelor, să înțelege
întâia di a s&pt&mânei, adecă Duminică, iar nu una din
mai multe sâmbete.
Evreii socoteai
l-altă seră.

durata

dilei

dintr'o sâră până

în

cea-

Diua, dela răsăritul până la apusul sorelui, o împărțeau în opt: 1) dorile dintâi, când se roşia la răsărit;
2) dorile
dimineța,

de-al doilea, când se lumina şi la apus; 3)
dela răsăritul s6relui înainte; 4) căldura dilei,

dela orele 3 (9) de diminsță înainte; 5) amiadi, 6) vântul dilei, care începea să bată în fie-care di dinainte de
apusul s6relui până sera; 7) sera întâia, care începea
dela ciasul al 9-lea (sau al 3-lea, după numărarea n6s-

tră), şi 8) sera a d6ua, care începea dela apusul s6relui.
Diua cea lumin6să s& împărțea în 12 ore, începân-
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atât pentru stăpâni, cât și pentru slugi, streini
și animale.
Sâmbăta era s&rbătâre săptămânală, avend de
basă împărțirea timpului la Evrei și împrejurarea
naturală, că șepte dile fac un sfert din lună, deci
o împărțire a timpului. In acelaș timp sâmbăta
era o aducere aminte de faptul istoric al creărei
lumei în șepte dile, şi de repausul Domnului în
diua a ș€ptea. Omul avea a lucra șese dile pentru cele de trebuință vieței, iar în a şeptea di
trebuea să se dedea la ocupaţiuni contemplative.

la locul

Evreul, liber de grijile lumeșci, se ducea

sfint, audia cuvintul lui Dumnedeă, reflecta asu.pra lui, şi împreună cu sacrificiul de obște își
înălța sufletul la Dumnedeiă, cu chipul acesta progresând întru sfințire.
Sâmbăta sacrificiul dilnic s€ duplica și s€ schimbaă pânile punerei înainte în Sfinta.
Profanarea sâmbetei prin lucru era pedepsită
cu mârte. Ocupaţiunile de cari aveai a se feri
Evreii sâmbăta, legea mosaică nu le preciseză. Opreșce numai a se face focul pentru pregătirea alimentelor, opreșce semenatul, seceratul, adusul lem-

nelor. Călătoria era de asemenea

oprită. In diua

sâmbetei Evreul nu putea face drum mai lung de
2000 de coţi (900 metrii), aceea ce se numea ca/ea
sâmbetei. Mai târdiu s'a oprit purtarea sarcinilor
şi negoțul. Mâncarea pentru sâmbătă s& prepara
du-se

numărarea

obicinueşce
Nâptea

orelor

și acum

dela

răsăritul

s6relui,

cum

se

în orient.

să împărțea în trei streji sai veghi, mânecări:

întâia ţinea de când amurgia sai îmbezna până spre
mijlocul saă cumpăna nopței, și se numea începutul
strejilor;

de

mijloc;

a â6ua,

până

a treia, până

la cântatul

în

cocoşilor,

dori, sai

strâja

sai

streja

dimineţei.
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de vineri, numită fiind, pe timpul Mântuitorului,
acestă di, paraschevi, adecă pregătire.
Ş. 53.

Luna

uduă

şi luna sabatică.

1. Diua dintâi a fie-cărei luni s€ serba de Evrei în chip deosebit. Pe lângă sacrificiul dilnic
să jertfeaă doi junci, un berbece și șepte miei de
câte un

an,ca

ardere

de tot, împreună cu sacri-

ficiul vegetal şi de băutură, și un ed ca sacrifi-

cii pentru păcat, în sunetul trimbițelor de argint”
Dintru început nu se țineai ca serbători dilele dintâi ale lunilor. Ele s'aă introdus ca ser-

bători dela Samuil înainte și s& prăznuiai prin
amintitele sacrificii și prin abţinere dela lucru.
2. Misteriosul număr 7 figureză întrun fel sai
altul în tâte timpurile
rile mosaice.

După
nei,

s&

sfinte şi în tâte

sărbăto-

cum să sărba diua a șeptea a s&ptemâ-

sărba

și diua

întâia

a

lunci a șeplea

(Octobre al nostru), în fie-care an. Lucrul era interdis. Pe lângă sacrificiul dilnic și cel de lună nouă
să jertfea un junc, un berbece, șepte miei, ca
ardere

de tot, împreună

cu sacrificiul vegetal

și

de băutură, și un ed ca sacrificii pentru pecat.
Trimbiţele să sunaii mai cu putere și timp mai
îndelungat decât în cele-l-alte dile întâi ale lunilor. Din acestă causă diua întâia a lunei a
şeptea să numia gina resunărei.

Ş. 52. Anul sabatic şi anul de îubilei.
1. Precum
dile, s& sărba

să s&rba sâmbăta în s&ptemâna de

și azu/ sabatic după şese ani or-

nu
dinari. In fie-care al șeptelea an se odihneai
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numai

Gmenii și animalele,

ci și pământul.

Anul

acesta începea cu luna a șcptea, adecă după ce
s€& adunai tâte productele anului al șesele. Aceea ce creștea dela sine prin țerini, grădini,
vii,

maslini, nu erai

ale proprietarilor,

ci

ale tu-

turor, până și ale animalelor domestice şi sălbatice. Plata datoriilor din partea celor săraci
s& amâna până în anul viitor. Cei bogaţi erai
ținuți să împrumute pe cei săraci. La s&rbătârea
Corturilor, din anul sabatic, tot poporul se aduna
la locul sfînt și asculta cetirea legei.

2.
era

După

7 ani

sabatici,

anul de iubileă.

adecă al 50-lea an,

Calcularea

anului de iubileă

s& făcea dela data intrărei Israiliților în Canaan.
- Inceperea anului de iubilei s& anunța în diua a
10-a a lunci a 7-a (Octobre al nostru), la serbătrea împăcărei, prin sunetul trîmbițelor în tâtă
țara. De aici mai provine şi numirea de azui
resunetului. SE mai numeșce și anul eliberărei,
căci acei dintre Evrei, cari, din împrejurări, deveniseră sclavi și nu trecuseră cei șese ani de sclavie, sai nu putuseră să se r&scumpere, în anul al

50-lea deveneau

liberi. De

acest privilegiu nu s€

puteaii bucura sclavii streini. Averea imobilă vîndută revenea, fără r&scumpărare, vechiului proprietar, sai, în lipsă-i, moștenitorilor lui. Casele vîndute, din orașe, afară de ale leviților, și cari nu s'ar
fi răscumpărat după un an dela vindere, nu s€ restituiai, precum nici pământul dăruit templului, în
urma vre unei promisiuni saii vot, dacă dăruitorul
nu-] r&scumpărase şi preoții apucaseră a'l vinde.
Și în acest an, ca și în cel sabatic, se odihneaii Gmenii, animalele şi pământul. Aceea ce

producea

pământul

lor și dobitocelor.

dela sine, era partea săraci-
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$. 35.

Serbătorea

Paştilor și a Azimelor.

S&rbătârea Paştilor s'a instituit întru amintirea
eliberărei de jugul și sclavia egiptenă și de seducţiunile idololatriei. Ea aducea aminte Evreilor
de zrecerea (pesah, pasha) îngerului exterminator pe dinaintea locuințelor Evreilor, de eșirea
din Egipt şi de minunile, cum și de asistența
lui Dumnedei la acestă împrejurare.
Pentru n6ptea în care îngerul exterminator avea

a omori pe primii născuți dela om și dela animale în Egipt, Moise a poruncit ca fie-care familist
an, şi
dela
și să

evreii să junghie un miel ori un ed de un
cu sângele lui să ungă pragul și ușiorii ușei
intrarea casei, ca, îngerul morței să vadă,
cruțe pe întâii născuţi ai Evreilor.

Paștile s& s&rbaă în diua a 14-a a primei luni
(Nisan, Aprilie) a anului bisericesc.
In pustie Paștile s& s&rbaiu așa: La 10 Nisan
fie-care cap de familie alegea un miel sai un
ed de un an, fără defecte. In 14 Nisan, între

cele dâu& seri!) ale acelei dile, îl junghia. Cu
sângele animalului s& ungea grinda de de-asupra
și ușiorii dela intrarea în locuinţa în care avea
a st mânca mielul sai edul. Animalul s€ frigea
și s& mânca în n6ptea ce urma, cu azimă și erburi

amare.

Cei

ce

aveai

să

mănânce

stăteau

în piciore, încinși, încălțați și cu toege în mână,
ca și cum ar fi fost gata de a pleca la drum. La
acestă masă nu puteai participa decât cei circumcişși și curați. Acei cari din întemplare sar
fi aflat necurați, serba Paștile în diua a 14-a a
lunei ce urma (Mai al nostru). Din animal nu se
fringea nici un os.
1) Vedi nota dela pagina
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După ocuparea Canaanului să jertfeai de Paști
numai miei. Atât junghierea cât şi mâncarea mie-

mielului s€

lului s& făcea la locul sfint. Sângele
vărsa la altar, pe
pentru acesta.

Strbătârea

Azimelor.

mâncarea

care

Paştilor

Acestă

din

să ardeaii

unită

era
urmă

părțile

menite

s€rbătorea

cu

începea

cu

o dată

mielului pashal, și ţinea 7 dile. Lucrul

era interdis numai în prima și ultima di, afară
de casul că în vre una din dilele dela mijloc ar
fi fost sâmbătă. In tâte cele 7 dile s& mânca
numai azimă, adecă pâne nedospită. In fie-care
di, după slujba și sacrificiul de dimincță, s€ aducea 1 ed ca sacrificii pentru păcat, 2 junci,
1 berbece şi 7 miei de câte un an, ca ardere
de tot, adăogându-se şi sacrificiul vegetal și de
b&utură. La 16 Nisan s& aducea ca pârgă un snop
de grâu, ca dar legănat lui Jehova, și, peste cele-lalte

sacrificii, un

tot,

miel de un an ca ardere de

la care să adăugea sacrificii vegetal și de b&utură.
După acesta sE începea secerișul.
sau
La Paşti, la Rusalii și la s&rbătârea Corturilor
m.
Ierusali
la
vină
să
colibilor, toţi Evreii trebueai
al
s
sângero
Mielul pashal amintea sacrificiul
laudă
primilor născuți în Egipt şi să jerttea spre

și mulțămită

către Dumnedei

pentru ertarea pt-

Mielul pascatelor şi scăparea din robia egiptenă.
chiar în
care,
,
Christos
hal era preînchipuirea lui

timpul

când să junghiaii mieil de Paști, a murit,

ridicând păcatele
sa zdrobit.

lumei,

şi os din 6sele

Lui

nu

EPânea azimă era simbolul grabei cu care
ca aluvreii au eşit din Egipt, ne fiind vreme
atul să se dospescă;

era simbolul

r&utăţei

cleniei de cari Evreii aveai a se feri,

și vi-
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Erburile amare aduceai aminte de asupririle
Egipt și de necazurile acestei vieți, cari s&
birui cu ajutorul Celui-de-sus.
Ospăţul de Paști era tipul ospăţului euharistic
instituit de către Domnul lisus Christos, nu în
vremea când s& serbaii Paștile iudaice, nu la 14
Nisan, ci mai înainte, la 13 Nisan, 707 sera, căci
din
pot

în acel an (anul 30), Paștile aii cădut într'o vineri,

dacă se are în vedere modul nostru de a socoti
durata dilei, care, la Evrei, ca și în serviciul nostru
bisericesc, se socotea dintr'o seră până cea-l-altă
seră. Aşa că, vineri scra la noi, era începutul sâmbetei la Evrei, în care ei aă s&rbat Paștile în anul
morței lui Christos. lisus a fost dus înaintea lui
Pilat într'o dimincță, şi Evreii mai intrat în divan, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile
(|6n 18, 34). Acea dimineță era îutr'o vineri, în
diua de pregătire pentru Paști, în ajunul Paștilor
(|Sn 19, 4 Şi 34), când lisus a fost judecat, batjocurit, chinuit, r&stignit, hulit, împuns cu sulița
în costă, pogorit de pe cruce şi îngropat. Paştile pe cari le-a serbat Christos cu ucenicii săi

n'aă fost Paștile legale, ci Paşti speciale. Ca do-

vadă sînt aceste cuvinte ale Domnului: «Cu dor
am dorit a mânca cu voi acestă pashă înainte
de patima mea» (Luca 22, 15)- Deci Christos a

s&rbat Paștile jo: sera. Nu le putea serba cu lu-

deii, căci

atunci

nu în diua
ci la

13

El

era în mormânt.

cea determinată

Nisan

ȘI deci,

n'a

Le-a

s&rbat

prin lege,

14 Nisan,

avut azime

la masă,

ci pâne dospită, de care s'a slujit la aședarea tainei euharistici, jar nu de azimă. De atunci până
și adi adeverata biserică a lui Christos-—cea Or-

todoxă
pâne

de Re&sărit— întrebuințeză

dospită,

iar nu

pâne

la euharistie

nedospită

sai azimă.
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Ş. 50. Serbâtovea Ciucidecimei sai
a Rusaliilor.
In amintirea dărei legei pe muntele Sinai și ca
mulțămită pentru adunarea secerișului în timpul
celor 7 s&ptmâni ce urmauă dilei de 16 Nisan,
în care s& aducea lui Dumnedeii un snop de grâă
ca dar legănat, Evreii eraii obligaţi a ţine s&rbătârea Cincidecimei, care s& prăznuia după o
s&ptemână de săptămâni, sai! septe s&ptemâni,

adecă la patru deci şi n6uă de dile după 16 Nisan. Acea a 50-a di s& s&rba ast-fel: Lucrul înceta;

poporul venea

la locul

ceai sacrificii în vederea

sfînt, unde

s& adu-

acestei serbători, anume:

după sacrificiul de tâtă diua s€ aducea un ed ca
sacrificiă pentru păcat, doi junci, un berbece și
şe&pte miei, ca ardere de tot, adăogându-se sacrificiă vegetal și de băutură. Ca pârgă se aducea
la
lui lehova dâu& pâni dospite, de grâu noi,
pă&cari se adăugea un ed ca sacrificii pentru
cat, un junc, un berbece şi șepte miei ca ardere
de tot, plus sacrificii vegetal şi de beutură, și
doi. miei ca sacrificii de pace sai de mântuire.
Pânile cele două şi acești doi miei s€ aduceau

lui Dumnedeii ca dar legănat, care rămânea preosoţilor. Din restul sacrificiilor private să făceaii
peţe

la locul sfint.

Ş. 57. Serbătorea
Se&rbătârea

acesta

Corturilor (cohbilor).
să ţinea tâmna,

la 15 Octo-

di
pre al nostru, durând festivitățile 7 dile. Prima
s€
era ţinută ca și sâmbăta. În cele-l-alte dile
aducea

numai

sacrificii. Tot

poporul

era dator

ătorei
să vină la locul sfint, și în tot timpul serb
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avea a locui în colibi făcute din creci de copaci.
In prima di Evreii purtau în mâni, în semn de
bucurie, ramuri de finic, salcie, etc. Ca la nici o
altă serbătâre, la acesta se jertfeati multe animale.
In fie-care di s& aducea câte un ed ca sacrificii
pentru p&cat, câte 2 berbeci și 14 miei, ca ar-

dere de tot, plus sacrificiul de mâncare vegetală

și sacrificiul

se aduceau

de

băutură.

Tot

ca ardere

de

tot

în prima di 13 junci; în dilele urm&-

târe s€ aducea câte unul mai puțin, așa că în
diua 7-a să jertfeai 7 junci. Și în diua a opta,
ca

încheere

a s&rbătârei,

s&

aducea

un

ed

ca

sacrificii pentru păcat, un junc, un berbece și
şepte miei ca ardere de tot, și încă sacrificiă ve-

getal și de b&utură. In acestă di lucrul era oprit.
T6tă lumea trebuea să vină la locul sânt.

Acestă s&rbătâre aducea aminte Evreilor de
șederea de altă dată în corturi, în pustia Arabiei, şi era și o di în care s& aduceaii mulțămiri lui Dumnedei pentru productele adunate de
pe câmp, din grădini și din vii.
După exiliul babilonic s'a introdus la acestă
se&rbătore un joc religios, executat de bărbați, avend în mâni luminări aprinse. In fie-care di să
făcea și libaţiune de apă amestecată cu vin, care
s€ versa la altarul sacrificiilor. Acestă libațiune
amintea apa din stâncă, scâsă de Moise în pustie.

Ş$. 58.

S&rbătărea

împăcărei.

Se&rbătârea împăcărei încă face parte din s&rbătorile mosaice. Ea era o di de pocăință şi de

jale

publică a Evreilor.

Să

ţinea

cu

cinci

dile

mai înainte de sărbătorea Corturilor, adecă la 10
Qctobre al nostru, în fie-care an. Lucrul era inter-
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dis. Nu

să mânca

lei a 9-a până

nimic în acea di din sera di-

în sera

Actul împăcărei

dilei

a 10-a

cu Dumnedei

a lunei.

îl săvirșia

în-

suși arhiereul, după sarificiul de dimineţă. După
ce se scălda, se îmbrăca în veșmintele simple preoțeșci şi aducea pentru sine și pentru tot cinul
şi
preoţesc, un junc ca sacrificii pentru păcat
popentru
iar
un berbece ca ardere de tot;
por aducea doi țapi, ca sacrificiu pentru pecat,
din
şi un berbece, ca ardere de tot. Numai unul
câ
cei doi ţapi avea a s€ jertfi pentru popor,
sorcare
pe
acela
anume!
și
sarificii pentru păcat,
penţii îl designaii lui Iehova. Cel-l-alt ţap era
spinia
căpete
tru Azazel, adecă pentru Satana,
c
locues
și
lume
ritelor rele, cară propagă răul în
prin pustii și locuri mlăștinose.
penDupă aruncarea sorților, arhiereul sacrifica
ca satru sine şi pentru t6tă preoțimea juncul,
SfinteSfinta
în
ducea
Se
crificiă pentru păcat.
Iehova, falor şi acolo aducea dar de tămâe lui

când fum mult, ca să

nu vadă fața lui Dumne-

în Sfinta
deii şi să moră. Stropea apoi cu sânge
junghia țaSfintelor. Eşia în curtea preoților și

pul

sortit

lui lehova;

cu

sângele

lui

făcea ca

păcaşi cu al juncului. Prin acestea să expiaui
tele tuturora.
mai întâi
Urmă curățirea locului sfint ast-fel:
țap unde
cu sânge de junc și apoi cu sânge
spre
lui
gea altarul tămâerei şi stropea înaintea
r
ambelo
e
pământ de șepte ori. Impreuna sângel
iar ceea
animale, stropea cu el altarul sacrificiilor,
a ajos
de
partea
în
ce mai rămânea îl turna
celui altar.
lui cu
Cel din urmă act al împăcărei poporu

Dumnedei

era acesta: țapul sortit lui Azazel se
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aducea, arhiereul îi impunea mânile și mărturisea
tâte pecatele și fără-de-legile poporului. Tapul
fiind ast-fel încărcat cu tâte păcatele, era dat
vre unui bărbat să-l ducă în vre un loc pustii
și să-'i lase acolo lui Satan, făcttorul de rele.
Arhiereul se scălda din noi şi se îmbrăca în veşmintele arhiereșci și jertfea cei doi berbeci: unul
pentru sine, altul pentru popor, ca ardere de tot.
Carnea juncului și ţapului, afară de părțile menite a s€ arde pe altar, s& ardea în afară de cetate.
Serbătbrea acesta a fost preînchipuirea împăcărei generale plinită de Christos prin sacrificarea Sa pe cruce.

Sfintul Apostol Pavel dice: «Mai tâte, cu sânge

se curățesc, după lege, şi fără vărsare de sânge
nu s& face ertare. Trebuia, dar, ca chipurile celor din ceriuri, cu acestea să se curățescă, iar singure cele cereșci, cu jertfe mai bune decât acestea. Că nu în sfinte făcute de mâni a intrat
Christos, care erai chipuri celor adevărate, ci în
singur ceriul, ca să se arăte acum feței lui Dumnedeă

pentru

noi; nici

ducă pre sineşi, precum

ca,

de

multe

ori să se a-

arhiereul intră în cele

sfinte în tot anul, cu sânge strein—de vreme ce
i sar fi cădut lui de multe ori să pătimescă dela
intemeerea lumei——ci acum o dată, la sfirșitul veacurilor, spre surparea păcatului, prin jertfa sa, s'a
arătat. Şi precum este rânduit 6menilor o dată să
moră, iar după aceea judecata, așa şi Christos, o
dată

fiind

jertfit,

ca

să

ridice

pe&catele

multora,

a d6ua Gră fără de p&cat se va arăta celor ce-l
așteptă pre el, spre mântuire» (Ebrei 9, 22 —25).
$. 59.

După

Serbătovile

întârcerea

Evreilor

ale după

din

exil,

captivitatea

ba-
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bilonică s'aii adaus și alte sărbători la cele mosaice. Acele sărbători s'a înstituit spre aducerea
aminte de binefacerile plinite de Dumnedei în
favârea alesului Săi popor.
Dintre aceste s&rbători, mai de mare importanță erau d6uă: purim şi încirea templului.
1. S&rbătârea purim (a sorţilor) s'a introdus
de Mardohei (Mordehai) și Estir în 14 și 15
Martie al nostru. Ea să mai numeșce și gina /u2
Mardohei. Sa instituit întru amintirea scăpărei
Evreilor de periculul de a fi uciși, în urma uneltirilor lui Aman, un favorit al regelui pers
Ahașveroș. La sărbătorea acâsta s& făceau oss€
peţe și beţii, şi s& cetea cartea Estir. Când
stritoți
pronunţa numele lui Mardohei ori Estir,
nugaii: binecuvântat să fie! Când s& pronunța
mele lui Aman, diceau: blestemat să fie ! După
să fie
ce s& ameţai, schimbai numele: blestemat
Aman.
fie
Mardoheă, binecuvântat să
2. S&rbătorea încirei templului sai s&rbătorea

sfințirei templului s'a introdus de luda Maccabeul

aminşi s& serba la 25 Decembre al nostru, întru
săvirtirea purificărei templului de profanarea
S&rbă.
Epifane
IV
Antioh
șită de regele sirian
arderi
torea ţinea opt dile, în cari s& aduceaii

Pe
de tot şi sacrificii de laudă și de mulțămită.

casele
tot timpul s&rbătârei Evreii își luminaă
acu multe luminări, din care causă s&rbătorea
cesta s& mai numeșce și: /uminile.
—
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