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$. 1. Defintfiunea, obiectul şi împărțirea
Introducerei.
Sfînta Scriptură și T'radiţiu nea, saă învEțătura
dată de Cristos şi de Apostoli, fie prin vii graiu,
fie în scris, cuprinde întrega Religiune, adecă tâte
chipurile în cari omul se uneșce cu Dumnedei
și stă cu El în legătură statornică. Acestă stare
este isvorul

vieței și fericirei celei adevărate.

Sfinta Scriptură și Tradiţiunea cuprind cuvîntul
lui Dumnedeii, despre care /isus Christos a dis,
că este tot atât de trebuincios pentru suflet, ca
şi pânea pentru trup (Mat. 4,,).

Indeosebi „Sfârza „Scriptură ne arată începutul
Religiunei, desvoltarea ei treptată până ce a ajuns la deplinire prin isus Cristos. Nu este cu
putință a cunâșce Religiunea, sai a cunâșce și a
iubi pe /isus Cristos, care este calea, adevărul

și viața cea desăvirșită, fără a cunâșce Sfînta
Scriptură.
Folosul Sfintei Scripturi în genere ni-l arată
Sfîntul Apostol Pavel, scriind lui Timotei,-—care,

din pruncie se îndeletnicise cu ea, —că Scriptura
este de folos spre învățătură,

spre mustrare, spre
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îndreptare,

spre

înțelepțirea

cea

spre

dreptate

(UI Tim. 3, 15 Şi 16).
In Sfinta Scriptură aflăm norma credinței și
vieței nâstre. De aceea Sfîntul Jin Damaschin

dice, în cartea sa «Despre credința ortodoxă»
(IV, cap. 17), că sufletul cel ce se adapă cu dumnedeiasca Scriptură, ca și pomul cel răsădit la

isvorul apelor, se îngrașă și dă râde câpte, adecă

credință adeverată, și se împodobeșce cu frunze
pururea verdi, adecă cu fapte bine plăcute, căci

Sfinta Scriptură ne îndreptă atât spre fapte bune,
cât și spre gânduri neturburate. In ea aflăm îndemnuri

spre

și abateri dela ori

tâtă fapta bună,

ce faptă rea. Ea mângâe inima n6stră când este
necăjită, o linișteșce când este turburată și o
umple de bucurie. Ea înalță mintea nâstră, după
cuvîntul Psalmistului, ca dâu& aripi de porumbiţă,
cu argint poleite şi prea strălucite, suind-o către
Fiiul cel unul născut, iar printr'însul aducând-o

la Părintele luminilor.

Nimenea

să nu

se lene-

vescă, deci, la cetirea ei. De va ceti o dată sau
de dâut ori și nu va înțelege, să nu se lenevescă,

ci să stăruiască, să întrebe, căci Scriptura dice:
«întrebă pe părintele tei şi-ţi va vesti, pe cei
bătrâni ai tei și-"ți vor spune»

de asemenea:

(A doua lege 12,,);

«nu a tuturor este șciința» (1 Cor.

8, „). Să scâtă din isvorul acestui raii curgeri
prea curate și neîmpuținate, care saltă în viața

vecinică. Să se îndulcescă, și fără de saț să se
desfăteze, pentru-că Darul lor este neimpuținat.
Domnul nostru /Jiszs Christos, însă, dice, că
n'a venit să strice Legea (Mat. 4, „7), ci să o pli-

nescă. De asemenea dice, că Moise a mărturisit
despre El (l6n 5, 4) și că în Else împlinesc tâte cele
scrise în Lege, în Psalmi și în Profeţi (Luc. 24, 44).
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De aici vedem, că Sfînta Scriptură s& împarte

în: scriptura veche, sai cea dinainte de C/zistos,
şi în scriptura n6uă, saii cea dela C/ristos.
Tot de aici vedem, că ideea conducătâre la

cetirea și meditarea

Sfintei

Scripturi trebue

să

fie mântuirea adusă omenirei prin /isus Christos,—

mântuire preînchipuită în Legea Veche și vestită
de Profeți.
Șciința care ne învață a cunâșce cărțile ce alcătuesc Sfinta Scriptură, atât în ce priveșce pe
autori, cât şi în ce priveșce înțelesul acestor cărți,
spre a ne fi de folos la mântuire, s€ numeșce Întroducere în Sfinta Scriptură ; şi de Ore ce, precum

am dis, Sfînta Scriptură s€ împarte în: Scriptura

Vechiului Testament și a Noului Testament, de asemenea și șciința care s€ ocupă cu aceste cărți
s& împarte în: Introducerea în Vechiul Testament
şi Introducerea în Noul Testament.
Aici ne vom ocupa cu /nfroducerea în s/intele
cărți ale

Testamentului

Vechii.

Acestă șciință are de obiect a arăta de unde

provine fie-care carte din care s& compune Vechiul Testament, adecă: cine a scris cărţile, când,
cu ce scop, ce să cuprinde în ele și dacă ai ajuns

alte cuvinte originea și

întregi până la noi, cu

autenticitatea

lor,

tului lui Dumnedei

adecă

istoria predărei

cuvin-

cuprins în Sfînta Scriptură a

Testamentului Vechii.

De

altă parte

ea expune

adunarea acelor cărți într'un întreg (codificarea),

autoritatea de care s'aii bucurat și se bucură (inspirațiunea) și conservarea lor, adecă istoria păstrărei și propagărei cărților Testamentului Vechii.
Din acestea resultă, că /p/roducerea în sfintele cărți ale Testamentului Vechii s6 divide în
dou părți:
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Prima parte e specială,

tratând” despre înce-

putul, desvoltarea, înflorirea și decadenţa literatu-

rei ebraice, limbile Vechiului Testament și despre
originea

și autenticitatea fie-căreea din cărțile ca-

nonice și necanonice ale Testamentului Vechiti.
Partea dâua e generală, tratând despre canonul cărților Testamentului Vechii, autoritatea lui
la ludei și Creștini, păstrarea lui în original, în traduceri și prin

explicări.

Cărei din aceste du& părți i se cuvine prioritatea în tratare, să înțelege de sine—celei speciale—căci mai cu temeii vom înțelege întregul,
după ce vom cunâşce părțile.

PARTEA
$. 2. Începutul,

SPECIALĂ.

desvoltavea,

decadența

bferaturei

înflorirea şi
ebraice.

In cărțile lui Joise și în Cartea Josua (lisus
Navi)—cele mai vechi din Testamentul Vechii—
se menţioneză Cartea legâmîntului (Exod 24, ),
Cartea

resbiielor

lui Iehova

(Numerii

21, 14) și

Cartea dreptului (losua 10, +3; | Sam. [II Împ.],

l, 18), ca isvâre scrise, de mult timp perdute. Genesa sai Cartea Facerei—prima carte a lui Moise—
este

martură

pentru

consemnarea

în scris,

mai

de demult, a unor tradiții, obiceiuri și întâmplări
(4, 14» 23 ȘI as). Darea legei presupune îndeobştea

cunoșcere a scrierei, mai ales că Moise, între altele

a luat disposițiuni ca, în caz de divorţ, bărbatul
să dea soției sale carte de despărțenie (Deut. 24,,).
Deci, începutul scrierei și literaturei la Evrei e
vechii, e anterior lui Moise. In Egipt Evreii aveai
scriitori (EX. 5, s—s0); dar unde și când 'și-ati

“% (7

QTECA PEDp0580-

format ei un alfabet propriă, nu se p
£
=
nOșce însă, că pe vremea lui Avraam scrierea era

cunoscută (comp. Gen. 23), căci pe timpul lui Alexandru cel Mare (+ 323) s'au aflat în Babilon însem-

nări astronomice datând cu 1903 ani mai înainte!).
Cu tte acestea Moise, alesul şi vădătorul de
Dumnedei, cel ce a scos pe popor din Egipt,

este cel care a dat Legea din partea lui Iehova

Și a scris

întemplările

cele

mai însemnate

timpul s&ă. Cu chipul acesta el a devenit
meetorul

literaturei

din

înte-

Testamentuluj Vechii, de un

caracter curat religios, din causa caracterului Legei. Prin acesta s'a exclus desvoltarea literaturei

profane. Moise a pus base nu numai istoriografiei,
servindu-i întru acâsta și documente mai vechi,

ci şi profeției,

poesiei și înțelepciunei.

Sub conducerea lui /osza, poporul ales a ocu-

pat Canaanul şi s'aă luat măsuri pentru buna stare
dinlăuntru și dinafară. Porţiunile de păment obținute prin sorți ai fost delimitate Și consemnate
în scris, cu scopul de a să înlătura neînțelegerile eventuale ulterire. Documentele scrise cu
ocasiunea împărțirei Canaanului între triburi, ai
servit

la compunerea

Câzfei /osua,—-continuarea

istoriografiei întemeiată de Moise.

In epoca Judecătorilor s'aă scris unele din faptele mai însemnate, întâmplate în timpul lor, și s'a

cultivat și poesia, precum e Cântarea Deboret
(judec. cap. 5) și a Anei (1 Sam. [1 Împ.] cap. 2).
Dacă

dela Moise

până

pela finea

epocei

Ju-

decătorilor literatura n'a făcut progrese, atât din

causa

grijei pentru

ocuparea

Canaanului,

cât Şi

din causa anarhiei politice și religi6se a Evreilor
1). Vegi şi $. 15 în „Arheologia

publicată în Bucureşti,

Biblică“

1903, de Casa

alcătuită de

Șc6lelor.

mine şi
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în timpul Judecătorilor, apoi dela Sawz/ înainte,
reinsuflețindu-se viaţa teocratică ?), a luat avent și
literatura,

lui Samuil

și șco-

poesia lirică la culmea

desvol-

graţie îndeletnicirei

lelor profetice ce a înființat, așa că sa putut
realisa perfecționarea poesiei lirice, istoriografiei
teocratice şi literaturei profetice.
David

tărei.

a adus

El a introdus

cântarea la cultul dumne-

deesc și a înființat o șcâlă pentru pregătirea celor
ce aveai să compună și să execute cântările
religiose.

Dela David

înainte aă

început a se

scrie şi

anale. A fost orânduit un cancelar, care compunea
actele publice, şi un scriitor, care le păstra în arhivă pentru istoria țărei (II Sam. [Il Împ.] 8, «e, s-;

|. Reg.

[III Împ.] 4, s, etc.). Analele s€ amintesc

după sfîrșitul domniei

fie-cărui rege: în Israil pâ-

nă la regele Pecah, în luda până la loiahim.
Aceea ce a făcut David cu poesia lirică, a făcut Solomon (Salomon) cu poesia didactică ($ 37,
prima notă), aducend-o în Proverbele sale la cel
mai înalt grad de perfecțiune.
Dar încă trăind Solomon, viața teocratică începu
a degenera, luându-i locul viața luxosă şi molatică.

Acesta aduse cu sine decăderea poesici.
După ce statul s'a desbinat, numai în timpul

lui Iosafat și Ezechia câți-va bărbaţi în Israil
preamăresc mărețele tapte ale lui Iehova. Istoriografia "și-a continuat aventul luat.
O dată cu desmembrarea statului şi decadența
vieței

religi6se

începe

literatura

Legei,

redeșteptai

profetică,

mai

ales din secolul al n6uălea. Profeţii veghiai pen-

tru observarea

poporul, adu-

pu1). Vedi $. 21, în «ArPeologia Biblică» alcătuită de mine şi
blicată în Bucureşti, 1903, de Casa Șcdlelor.
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cendu-i aminte de binefacerile lui Dumnedei.
După căderea regatului Israil, ei chemă pe popor
la pocăință, îl amenință cu pedepse bine meritate
și-l pregătesc pentru priimirea lui Jesiz—scopul
cel din urmă al teocraţiei.

Literatura profetică a ajuns apogeul prin /saia.
Ea s'a menţinut la aceeași înălțime chiar și în
timpul exiliului babilonic. Profetul Dazz/ se o-

cupă cu desvoltarea Impărăţiei lui Dumnedei și
cu biruinţa
cu

ei

asupra

lumei.

o claritate nu numai

El expune

acesta

necunoscută până atunci,

ci și uimitore.
Pe încetul literatura ebraică decade, încetând
pe la anul 400 înainte de CHr;sfos. Profetul Malahia este cel din urmă representant al ci. Cu el
înceteză literatura canonică a Evreilor.

Și după anul 400 sai mai compus cărți, în
limba ebraică și grecă, dar acelea sint o imitație
slabă

a literaturei canonice.

Ş. 3. Limbile în cari sint scrise cărțile VW.
Cărţile
ebraică;
scrise în
Limba

I.

canonice ale T. V. sînt scrise în limba
câte-va părți, aprope neînsemnate, sînt
limba haldaică.
ebraică sa vorbit de Ebrei, adecă de

urmașii lui 4oraam. Numirea de Fbrei o deduc
unii dela Fer, strămoșul lui Avraam (Gen. 10,
245 LL, 14); alții mai mulți și cu mai multă dreptate o deduc dela particula semitică eber=7rans-—

dincolo (adecă de
Iordan).
sau

Numele

Iordan:

veniţi de dincolo de

teocratic al Ebreilor

fii /ui /srai/. Acest

din urmă

este

nume

/srai/
îl usur-

pară mai târdiă pentru sine cele 10 triburi, cari
s'aii lepădat de dinastia lui David. Numirea de
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/udei este cunoscută din epoca principilor Idumei.
Limba ebraică—nume dat după poporui care
o vorbea, și care numire nu o întimpinăm nică-

iri în T. V.,„—numită încă iudaică—după

regatul

luda,—şi în poesie, limba canaanitică, face parte
din limbile semitice, adecă din limbile vorbite

de popâre

care-și

deduceai

originea

din Sem

fiiul lui Noe.
Tâte limbile semitice își ai originea din una
şi aceeași limbă veche semitică și s& vorbeai de

locuitorii din Canaan

(Fenicia și Palestina), Siria

şi Mesopotamia (Aram), Babilonia, Asiria, Arabia, Etiopia și din o parte a Asiei Mici și a
Africei de nord (în coloniile feniciene sai în par-

tea

ocupată de Puni).

forma

trei grupuri

Acestă

principale:

familie de limbi
grupul

nord-ostic

de care se ţinea limbile aramaice: haldaica și siriaca (limba samaritană [dialect aramaic cu fârte
multe ebraisme], dialectul palmirean, cel nabatei,

etc.), grupul sudic: limba arabă cu dialectul himiaritic

din care s'a format

limba

etiopică,

și în

fine grupul mijlocii: limba ebraică, adusă în Canaan

de

către

Canaaniţilor

Avraam.

Deși înrudită cu

ori Fenicienilor,

limba

totuși nu e iden-

tică cu ea.
Cu tâte că era vorbită de un popor, carele,
din causa aşedămiîntului s&ă teocratic era ferit
cât se putea mai mult de înrîurirea poporelor

streine, 'și-a avut cursul ei de desvoltare naturală. Cu tâte că Moise a avut înainte consemnări de tradiţiuni, obiceiuri și întâmplări, totuși

dela Moise avem cele dintâi monumente literare
scrise în limba ebraică. In timpul lui /osza (lisus
fitul lui Navi), Yudecâtorilor şi Samuil limba s&
curăți de

arhaisme

și tot

progresă

până

ce, în
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timpul lui David şi Solomon, ajunse culmea înflorirei. Spre timpul exiliului babilonic limba ebraică,

se

în

urma

corupe

și

invasiunei

a

asiriene,

decădea,

cuvinte și forme aramaice.

începu

admițendu-se

în

a

ea

Ast-fel ea își perdu

puritatea de până atunci și începu a se deosebi
de vechea ebraică. In exil limba se corupse și
mai mult până suită cu totul. Inapoiaţi în pa-

trie, Evreii vorbeau limba aramaică (haldaică).
Numai cei ce locuiseră neîncetat în patrie, câți-va
bătrâni

și cei învețați

moșescă.

mai cunoșceaii limba

stră-

Cu tâte acestea limba ebraică alterată

s'a întrebuințat şi după exil (dovadă unele scrieri necanonice) ca limbă literară, ceea ce presupune înțelegerea ei într'un cerc destul de larg.
In fimba haldaică sint scrise aceste părți: Daniil
IL,

4 VII,

leremia

as;

X,,,

Ezra

şi un

IV,

„—VI,

cuvint în

ss;

VI,

Genesă

se —z;

XXXI,

aș

(movila mărturiei). Limba acesta s'a întins din
Mesopotamia spre apus până la Damasc, apoi în
Palestina și Babilonia. Ea este o ramură a limbei aramaice și s€ și numeșce aramaica sud-vestică, în opunere cu aramaica

nord-ostică

riaca. Limba haldaică (aramaica

sai si-

sud-vestică) s&

întinse printre Evrei atât de mult, în cât după

exil ocupă locul limbei ebraice. Pe timpul Mârluitorului limba acesta era desigur limba ce să
vorbea în Palestina, deși nu curată, ci amestecată cu ebraisme.
Unele

din

cărțile

necanonice

ale T. V.

sint

scrise în /imba grecă pe care ludeii ai adoptat-o mai târdiii pe lângă cea aramaică, însă nu
curată, ci compusă din diferite dialecte și amestecată cu ebraisme (mai întâi dialectul comun și
apol cel alexandrin).
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SECȚIUNEA ÎNTÂIA.
CĂRȚILE

CANONICE

T. V.

ALE

Ş$. 2. Numirea, împărțirea şi numerul cărfilor canonice ale Testamentului Vechii.
Cărţile canonice ale T. V. nu s'aă scris de o dată,

ci treptat, dela Moise și până pela anul 400 înainte de Christos. Ele, deci, n'au format de o dată
un întreg ca să li se potă da o numire comună.
Chiar și după adunarea lor la un loc, li s'ai dat

nume după părțile constitutive: /ege, pro/efi şi celeL-alte scrieri saă aghiografe; sah: lege, profefi şi
psalmi. Cărţile canonice s'aii mai numit: /ege și profeți, cu omisiunea

numirei cuvenite părței a treia;

sai: Jege ori cartea legei, numire dată tuturor câr-

ților, tâte avend de basă /egea saii cele 5 cărți
ale lui Moise. In Testamentul Noii găsim numirile: scrieri sfinte, scripturi sfinte, scripturi, scriptură. La părinții bisericeșci: scripfuri dumnedeesti,
cărți

sfinte,

scriptura

inspirată

de

Dumnedei,

Sfinta Sriptură, etc. Numirea 1, Ta. duri,
(ÎI Cor. 3, ,,) a fost tradusă de /eronim prin

Vetus Testamentum=— Vechiul Testament, în loc de

Vechea Legătură. Dela Sfintul Jin

să întrebuinţeză

numirea

de

Biblie

Gură-de- Aur
atât

pentru

fie-care Testament în parte (V. și N.), cât şi pentru amendou€.

După ce cărțile canonice ale T. V. ai fost adunate întrun întreg s'a simţit trebuința de a
se împărți. Impărțirea s'a făcut în: /ege, profeti
şi cele-l-alte scrieri sai aghiografe, avendu-se în

vedere

locul ce ocupă

mia divină.

fie-care

carte în

icono-
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|. Legea s& compune din Pentateuh sai din
cele 5 cărți ale lui Moise: Facere (Genesa) Eșire (Exodul), Leviticul (Preoţia), Numerile și
A dâua lege (Deuteronomiul).
II. Profeţii s€ împart în:
a) Profeţi anteriori (vechi, sai cărțile istoricoprofetice): Iosua, Judecătorii, Samuil (d6u&) și
Regii (d6u&);
b) Profeţi

posteriori

(mai

târdii, sai scrierile

curat profetice), și anume:
u) Profeţi mari: Isaia,

Ieremia,

lezechiil, după

traducerea alexandrină și Daniil;
6) Profeţi mici (12): Osie, loil, Amos, Avdie,
Jlonă, Miheea, Naum,
Zaharia și Malahia.

Avacum,

Sofonie,

Aghei,

III. Aghiografele sai scrierile cele-l-alte: Psalmii,

Proverbele, lov, Cântarea Cântărilor, Plingerile,
Eclesiastul, Daniil, Rut, Cronicele (d6uă), Ezra,
Neemia și Estir.

Legea este basa desvoltărei literaturei sfinte;
profeții, adecă scrierile istorice și profetice, formâză istoria revelațiunei divine în timpurile urmâtâre; ag/iogafele sint scrieri în cari se exprimă credința bărbaților teocratici.

În traducerea alexandrină (Ş. 63, ,) cărțile sînt
împărţite, după cuprins, în: istorice, profetice şi poetice.
Istorice

sînt: Pentateuhul,

Iosua,

Judecătorii,

Samuil (d6u&), Regii (d6u&), Cronicele (două), Ezra
Neemia, Rut și Estir.
Profetice: Isaia, Ieremia, lezechiil, Daniil și cei

12 profeți
lonă,

Amos,

mici, în ordinea acesta:
Osie,

Miheea,

Naum,

Avdie,

Ioil,

Avacum, So-

fonie, Aghei, Zaharia și Malahia.
Poetice. a) lirice: Psalmii, Cântarea Cântărilor
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și Plingerile; b) didactice: Iov, Proverbele şi Eclesiastul.

Numerarea cărților canonice ale Testamentului Vechii este felurită.— /ossf Flavii numără 22

de cărţi, considerând ca o singură carte Rut şi Ju-

decătorii, și Plingerile cu Cartea profetică a lui
leremia. Epifaniii şi Jeronim afirmă, că alții num&raă 27 de cărți. Sfintul Jon Damaschin numeră cărțile Vechiului Testament, după _literile
alfabetului evreesc, în patru cincimi, mai mult
dou& cărți: 1) cinci ale legei: Facerea, Eșirea,

Leviticul,

Numerile,

A

dâua

lege;

acesta

este

întâla cincime numită și punere de lege (nomotesia). 2) Altă cincime de cărţi, ce s& numesc aghiografe, și cari sint: lisus al lui Navi (Iosua),
Judecătorii împreună cu Rut, cea întâia a lui Samuil împreună cu II Samuil numite 1 și II Regii
(Împărații), 1 cu II Regii sau III și IV Imperaţii,
și | cu II Paralipomena (Cronice). 3) A treia cincime sînt cărțile cele scrise în stihuri: lov, Psaltirea, Pildele (Proverbele), Eclesiastul, Cântarea
Cântărilor. 4) A patra cincime de cărți sînt cele
profetice:

Isaia, leremia

cu

Plingerile,

lezechiil,

Daniil, cei-l-alți 12 profeţi. Peste acestea urmeză
încă două cărți: ] cu II Ezra (Ezra cu Neemia)
și Estir.
Dacă fie-care carte st numără separat, și cele
câte două cărți Samuil, Regii și Cronicele s€ numeEră îndeosebi, atunci de tote sînt 39 de cărți
canonice ale Testamentului Vechii. Acestă din
urmă

num&rare

e priimită în Biserica nâstră.
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CAP. |. PENTATEUHUL.

:

Ş. 3. Numele
Prima carte
veche şi basa
ebraice—este
Moise. Evreii
mire pe care

şi împărțirea

lui.

a Testamentului Vechiii—cea mai
desvoltărei ulteridre a literaturei
Penfafeuhul sai cele 3 cărți ale lui
o numesc /ege sai cartea legei, nuo întimpinăm și în însași cartea

(Deut. 31, 4; etc.), precum și în alte cărţi ale
Testamentului Vechii (Iosua 1, ; II Reg. [IV Împ.]
22, s; etc.), fiind-că pe lângă partea istorică, care
s& întinde până la intrarea poporului israiltean
în Palestina, cuprinde și legea dată de Dumne-

dei prin Moise, ca normă

pentru

viața spiritu-

ală și politică. Pote că însuși autorul (Moise) 'și-a
împărțit cartea în 5 părți. Grecii o numesc: 5

wphs=—legea,

1, meri

ame. Latinii: Pentateuchus
-

(Pifhos)=cinci

vo-

(liber), Pentateuchum.

aa Româneșce: Peptateu/hul.
Fie-care carte din cele cinci este întitulată, în
Gytextul

„Pys€

original,

începe

după

cartea

cele dintâi cuvinte

respectivă,

cu cari

iar în traducerea a-

XTlexandrină, titlul fie-căreea este
prinsul principal, și anume:

dat

după

cu-

Cartea întâia se numeșce L&vsatş (450u5v); Genesis; Genesa sai Facerea, pentru-că în ea st expune crearea lumei.
Cartea dâua se numșce "EFâcdrs (Aiyizre);

Exodus; Esirea, fiind-că în ea să istoriseșce eșirea Israiliților din Egipt.
Cartea treia se numeșce Asitrwiy; Levilicus;

Carlea Leviţilor, Leviticul (Preoţia); ea cuprinde
legi privitore la preoți.
Cartea patra se numeșce "Aptduri; Numeri; Numeriă (Numerile) dela împrejurarea, că conţine
INTRODUCBAE

IN VECHIUL

TBSTANHBNT,

2

SI

BUS

R

i
|

|
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dâu&

numărări

ale poporului și leviților în pustie.

Cartea cincia se

numeșce

Asvraprviutiy; De-

uteronomium; Deuteronomiul, A doua lege, fiind-că

în ea s& repetă unele legi din cele-l-alte cărți ale
lui Moise, adăugându-se și altele.

$. 6. Caracterul general al Genesei şi
doctrina cuprinsă în ea.
In Genesă,

Moise, vădetorul de

Dumnedei, descrie facerea lumei și a omului ca
bărbat şi femee, nevinovăția și fericirea omului,
căderea și pedepsa lui, însoțită de făgăduinţa unui Mântuitor, apoi moravurile fiilor lui Adam,
corupțiunea Gmenilor, deluviul, reînoirea neamului omenesc prin Noe, începerea clădirei turnu-

lui Babel, împrăștierea urmașilor lui Sem, Ham
şi lafet, din cari se trag tote poporele; chema-

rea lui Avraam, părintele poporului lui Dumnedei, istoria lui și a lui Isaac, lacov cu a celor

12 fi ai lui până la mortea lui Iosif.

2. Doctrina. Genesa, şi după ea tote cele-l-alte

cărți ale Testamentului Vechii, învață
a) despre Dumnedei, că este o ființă unică,
personală, spirituală,
ţeleptă, sfintă, bună,

eternă, a-tot-puternică, îndreptă, precum și pretutin-

denea de faţă.
b) despre crearea lumei, că este făcută prin
cuvîntul cel a-tot-puternic al lui Dumnedei, din
nimic, înțelegendu-se prin lume atât lumea cea
vădută, cât și cea nevedută sau spirituală, din
care o parte căduse mai înainte de căderea omului,

înfățişându-ne

un spirit r&ă, care în chip

de șerpe seduce pe om, și un spirit bun în chip

ere

Caracterul.

Di

1.
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" de heruvim, din spiritele r&mase în ascultare de
Dumnedei și în raport normal cu El.
c) despre om, că e creat de Dumnedeă, compus
din trup și suflet, după chipul şi asemănarea Lui
Și cu destinațiunea de a petrece în legătură strînsă

legătură de credință, dragoste şi

cu Dumnedeii,
speranță.

Stăpân

și avend

din început menirea de a-și afla feri-

cirea în acestă

peste tâte făpturile pământeșci
legătură

cu Dumnedei,

stabilită

de Creatorul, omul a călcat voea lui Dumnedei
și cu chipul acesta

a pă&cătuit atât împrotiva dra-

gostei către Dumnedei, cât şi a credinței și speranței în El. Prin acesta 'şi-a atras răul cu care
fusese amenințat de Dumnedei, Judecătorul cel
drept.

Starea

lui de fericire s& preface în nefe-

ricire, care devine comună întregei omeniri.
Pe lângă aceste învățături teoretice aflăm în
Genesă,

și în cele-l-alte cărți, învețătură practice

saii morale. Dumnedei învață pe om ce datorie
are către Făc&torul săi și ce-l așteptă de va călca
datoria acesta. Omul ni se înfățișeză ca dator
către Dumnedei cu credință, dragoste și speranță,

cum

s& vede

din porunca

ce-i

dă Dum-

nedei în raii. SE institue căsătoria ca legătură
de iubire pentru tâtă viața între bărbat și femee. Mai departe datoria dragostei către apr6pele, cu arătarea urmărilor ce aduce o purtare
protivnică, bună-6ră a lui Cain, și pedepsa pentru ea. S& opreșce vărsarea de sânge omenesc,
cu amenințarea aceleeași pedepse. S& îndatoreșce omul de a-'și arăta credința, speranţa și dra-

gostea către Dumnedeii Creatorul sei prin aducere de jertfe și chemarea numelui lui Dumnedei prin rugăciuni. S& arată că diua a șeptea
este binecuvântată și sfințită de Dumnedei ca

cetemraapr |
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aceea

în care

El S'a odihnit

de tâte lucrările

Sale; de aceea și omul e îndatorit să o cinstescă
prin încetarea lucrului sei de tâte dilele şi prin
aducerea cuvenitei închinăciuni iui Dumnedei.
Dumnedei nu părăseșce pe omul cădut. Dreptul judecător se arată și ca părinte îndurător al
omenirei. El nu înceteză de a purta și mai departe grijă de om, şi o dată cu pedepsa îi făgădueşce pe J/ântuitorul, care va şterge pecatul
şi urmările lui. Pe lângă acestă dintâi promi-

siune despre Mântuitorul, Dumnedei mai făgâdueșce și lui Avraam, anume, că din seminția lui
va eși Acela prin care s& vor binecuvânta tote
neamurile. Acesta se repetă și lui Isaac și lui lacov. De asemenea se vesteșce venirea Mânituitorului în binecuventarea profetică ce o dă lacov

fitului s&ă

Iuda, la sfîrșitul vicței

sale:

«Nu va

lipsi domn din luda și povățuitor din câpsele
lui până ce nu va veni împăciuitorul, și acela va

fi așteptarea

neamurilor»

(Gen. 49, 0).

Tot

la

Mântuitorul promis se raportă și predicerea lui
Valaam, care, în loc de a blestema pe Evrii,
cum îi ceruse regele Moabiţilor,îi binecuvinteză
și prooroceşte: «R&sări-va o stea din Iacov și se
va scula un om din Israil și va zdrobi pe domnii
lui

Moab...»

(Num.

24,

,5—u).

Caracteristică

este și profeția lui Moise, care dice: «Prooroc
din frații tei ca pre mine va scula ție Domnul
Dumnedeul t&i, de el să ascultați» (Deut. 18, 15).
Spre

a

păstra

în

omenire

credința

cea

ade-

vărată în unul Dumnedei și aşteptarea Mân/uitorului celui făgăduit, Jeova a ales prin A-

vraam pe poporul israiltean. In istoria acestui
popor, Genesa cu cele-l-alte cărți ne pune înainte istoria întâiului period al iconomiei dum-
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nedeeșci, în care omenirea doreşce și așteptă pe
Mântuitorul şi se pregăteşce pentru priimirea Lui.
Cărţile Testamentului Vechiă ne arată începuturile cultului dumnedeesc, care s'a păstrat, prin
poporul cel ales, pentru tâte cele-l-alte popsre.

$. 7. Exodul şi cele-l-alte trei câți ale
Pentateuhului.
1. Fixodu/.

A

d6ua carte

a lui Moise,

numită

Egiptului, aședarea sărbătârei

Paște-

Exod sau Eșire, aminteșce starea de impilare în
care Egiptenii aduseseră pe Israilteni, nașcerea
și o parte din viața lui Moise, cele dece pe-

depse ale

lor, eliberarea miraculsă a Evreilor, trecerea prin

Marea

In cap.

Roşie și darea Legei pe
20

din acestă

carte

muntele

Sinai.

1—17)

însuși

(vers.

Domnul vesteșce poruncile Sale în numer de
dece, cuprinse în decalog, care este resumatul
întregei Legi. Mai departe să expune construirea cortului mărturiei (cortului sfint, tabernacu-

lului) după instrucţiunile date de Dumnedei lui
Moise, descrierea cortului şi a tuturor obiecte-

lor trebuincidse la cult, și orânduirea tribului Levi

pentru săvirșirea cultului, sfinţirea cortului, despre care cetim: «Și a acoperit nour cortul mărturici și s'a umplut cortul de mărirea Domnu-

lui. Şi n'a

putut Moise să intre în

cortul măr-

turiei, că umbrea de-asupra lui nourul, şi s'a
umplut cortul de mărirea Domnului. Și când să

ridica nourul
tote

juga până
nour

dela cort, înjuga fiii lui Israil

ale lor, iar de nu s€
era

în diua în
diua

preste

ridica nourul,

cu

nu în-

care s& ridica nourul, că
cort

și

nâptea

foc

era
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a tot Israilul, în tâte pur-

diînsul înaintea

preste

cederile lor» (40, 3. —s5).
numit

2. Leviticul,

tru care a fost
rânduiala

pen-

aşa dela tribul Levi,

scris, cuprinde legi privitâre la
a

și serviciul preoţiei,

la ţi-

leviților,

nerea sărbătorilor și la jertfele Legei Vechi. Acestă carte s& pâte împărți în trei: partea |
(1—7) tratâză despre feluritele sacrificii ce s€
puteai aduce lui Dumnedeii; partea Îl (8—23)
trateză

despre

și necurate,
curăţire,

persone,

sacrificii, animale curate

și riturile

necurăţiile corporale

despre

felurite păcate

de

și expiarea

lor;

ce vor

păzi

partea III (23—27) trateză despre sâmbătă și
cele-l-alte sărbători, despre cultul divin și promisiuni (voturi sait făgăduințe). In cap. 26 Domnul

promite

mari

celor

binefaceri

poruncile Sale și amenință cu mari pedepse pe
cei ce le vor călca.
3. Wumerii. In acestă carte se expun pregă-

tirile de căl&torie,

via dela

numărarea

Sinai în pustie,

poporului,

călăto-

cârtirea poporului

din

causa lipsei mâncărilor obicinuite în Egipt, miracul6sa lui săturare, trimiterea iscâdelor în pă-

mântul făgăduinței, darea diferitelor legi pentru
sacrificii şi curăţiri, istorisirea r&scolei lui Core,
Datan şi Aviron împrotiva lui Moise și Aaron,
pedepsirea lor, legitimarea lui Aaron ca arhierei,

prin înflorirea toiagului, scâterea apei din petră,
mârtea lui Aaron, căruia îi succede Eleazar, cârtirea din noi a Evreilor împrotiva lui Moise,
pentru care sînt pedepsiți prin mușcături de

şerpi, precum și isbăvirea
nui șerpe de aramă.
Spre

lor prin înălțarea u-

sfirșitul acestei cărți e de insemnat

feția lui Valaam,

pro-

despre care am amintit (Ş. 6).
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Cartea

acesta

cuprinde

istoria

doilea până la al patru-decilea

dela

anul

al

dela eșirea din

Egipt.
4. Deuteronomiul (A doua lege) cuprinde: (cap.
1—30) trei cuvîntări ale lui Moise către popor;
(31—34) cele din urmă disposițiuni și mârtea
lui Moise.

In luna a ll-a (adecă Februarie al nostru) a
anului al 40-lea după eșirea din Egipt, Moise adres€ză aceste trei cuvintări
railtean, în câmpiile Moab:
Cuvîntarea întâia: Moise
lor tote cele întemplate în
pustie și le dă promisiuni.

întregului popor

is-

aminteșce Israiltenitimpul călătoriei în
Cu tote că prin ne-

ascultarea lor au mâniat adese-ori pe Dumnedei,
totuși ei sint chemaţi să ocupe Canaanul. Regii
Amoreilor sînt învinși; totul este pregătit pen-

tra ocuparea Canaanului,

numai să păzescă le-

gile lui Dumnedei.

Cuvîntarea a doua: cu puţine schimbări se repetă decalogul (5, s_—2.) și datoriile către Dumnedei şi aprâpele; stabileșce drepturile primului

născut; bărbatul
dea

carte

despărțindu-se

de despărțenie;

omeneșce; judecata

de

săracii

femee să-'i
să se trateze

să fie dreptă. Căsătoria de

levirat!).

Cuvintarea a treia: SE promite Israiltenilor că
vor fi binecuventați dacă vor păzi Legea; în caz
contrar vor fi blestemați.
Moise încuragiază pe losua, predice apostasia
Israiltenilor, provâcă pe leviţi să păzescă Legea,

cântă neschimbata credință a lui Dumnedeii către poporul cel ales, binecuvinteză cele 12 tri1) Vedi $. 13, „, pag.

32 în

«Arheologia

mine şi publicată în 1903, București,

Biblică»

alcătuită de

de Casa Șc6lelor.
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buri, se sue pe muntele Nebo, ca cel puţin din
depărtare să vadă Canaanul, și more acolo, pe

munte, iar poporul îl jeleșce 30 de dile. losua
(lisus) fiiul lui Navi îi urmeză ca conducetor al
poporului israiltean.
Moise a murit la anul 2553 după crearea lumei, sai la anul 2955 înainte de C/risfos.
$.

8. Poporul israiltean și Moise;

luptele cu

magii și ninunile lui Moise; Himpul petrecut
în fuste; ultimele fapte ale lui Moise.
1. Moise, cum să întemplă adese-ori 6menilor
doritori de bine și virtuoși, a avut să sufere multe
din partea
să-i

facă

poporului
numai

israiltean,

căruia

el a voit

bine. Așa, chiar la începutul ac-

tivităței sale, când își pune viaţa în primejdie,
scăpând pe un israiltean de furia unui egiptean,
este înfruntat de un alt israiltean pe care voia
să-l împace cu vecinul s&ă, prin cuvintele: «cine
te-a pus domn şi judecător preste noi? Ai d6ră
vrei să me€ ucidi tu, precum ai ucis eri pre egiptean ?> (Ex. 2, 4). Din acestă causă Moise a

trebuit să-'și găsescă scăpare în pămentul Madiam. Acestă împrejurare nu descuragiază, însă,
pe Moise de a lucra pentru binele poporului s&ă,
a cărui scăpare o avea pururea în mintea și în

inima sa. Ce pildă frumosă este Moise pentru
fie-care om de a nu se descuragia în a face binele, ori câtă nemulțămire ar întimpina din partea semenilor

Dumnedei
descopere

săi!

cunoscend

în rug

cugetul lui Moise i se

și-l trimite

crare dorința sa, adecă
din robia Egiptenilor.

să-şi

pună

să elibereze

în

lu-

pe Evrei
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Prin multe semne a trebuit Moise să adeverescă trimiterea sa dela Dumnedei către poporul cel neincredător. Pe țărmul Mărei Roșii poporul se ridică iîmprotiva lui Moise, mustrându-'l]
că la scos din Egipt spre a'l face să piară în
pustie; iar Moise, cu credința tare în ajutorul
lui Dumnedeii, trece prin Marea Roșie cu poporul, în chip miraculos, îl conduce tot în chip

miraculos,

diua fiind călăuzit de un stilp de nour,

iar noptea de un stilp de foc, îl hrăneşce cu
mană din cerii și-l adapă cu apă scâsă din petră.

Și acesta

este

o nuă

pildă

pentru om, ca în

împrejurări în cari, omeneșce vorbind,
nădăjdui nici un ajutor, să nu slăbescă

nu pâte
credința

sa în ajutorul a-tot-puternicului Dumnedeiă.
Ajungend la muntele Sinai, Moise întimpină o
nouă dovadă de nemulțămire și de necredință

din partea poporului, care, împreună cu Aaron,
până să se pogre Moise din muntele Sinai cu
tablele Legei, își face un idol în chip de vițel, spre

a se închina lui. Dar iubirea de neam a lui Moise

era mai mare decât rătăcirea și nemulțămirea
poporului si. El se râgă lui Dumnedei ca să
se îmblândescă asupra poporului și să-"! păzescă.
Acesta este o învățătură mare, ca să ne iubim
neamul, ori câte slăbiciuni ar avea el, și să ne

silim a-l abate din calea cea rea.
Caracterul mărinimos al lui Moise să vede nu

mai puţin și cu ocasia cârtirei poporului, că n'are
ce mânca în pustie, căci se râgă lui Dumnedei
și poporul e săturat cu prepelițe.
Dar dreptatea lui Dumnedei ajunge pe popo-

rul nemulțămitor, care, credend mai mult pe cei
dece

iscoditori

decât

pe Iosua

şi Caleb, voesce

să perdă pe Moise și să se întârcă în Egipt. EI,
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însă, este pedepsit să rătăcescă 40 de ani prin
pustie, așa că, o altă generaţie să potă intra în
pămentul promis.

Aceste învățăminte decurg din privirea mai de
aprâpe

a lui Moise în raport cu poporul s&i. De

aceea Sfintul Apostol Pavel îl pune înainte ca
pildă, dicend: «..... Prin credință Moise mare făcendu-se, s'a lepădat a se numi fiu al fetei lui
Faraon,

mai

bine

lui Dumnedei,

alegend

a pătimi

decât a avea
mai

cea

trecătâre;

tul,

netemându-se

mare

cu poporul

dulceța

bogăție

păcatului

socotind a

fi

decât vistieriile Egiptului, ocara lui Christos, că
să uita la răsplătire. Prin credință a lăsat Egipde

urgia

împăratului,

că

pre

cel nevădut, ca și cum lar fi vEdut, îl aștepta.
Prin credință a făcut pasha și vărsarea sângelui,
ca nu cel ce perdea

atingă

de

diînșii. Prin

pre cei întâi

născuţi, să se

credință a trecut

Marea

Roșie ca pe uscat, a cărei ispitire luând Egiptenii s'au înecat» (Ebr. 11, 2430):
2. Credinţa cea tare a lui Moise îi ajută a rușina şi pe învățații și magii din Egipt, căci, deși ei
sînt în m&sură de a preface, ca și Moise, toiegele

în șerpi, totuși șerpele în care să pretăcuse toiagul lui Moise, înghite pe ai magilor. Cu tâte

că magii, prin măestriile lor, ai putut imita încă
câte-va din semnele minunate ce făcea Moise spre
a îndupleca pe Faraon ca să elibereze poporul,
totuși, în cele din urmă, Moise, cu ajutorul lui
Dumnedeii covirșeşte uneltirile magilor, cari recunosc, în sfîrșit, că degetul lui Dumnedeă lucreză prin Moise. Ori cât, deci, reutatea lumei,
cu t6tă puterea ei, s& împrotiveșce omului virtuos, care, desbrăcat de ori ce patimă, să sileşce

27

a împlini voea lui Dumnedei,

totuși el, la urma

urmelor, r&mâne biruitor.
3. Pe lângă cele dece pedepse

venite asupra

Egiptului prin Moise, el a săvirșit și alte minuni,
care

aii mare

îns&mnătate

pentru

caracterul

lor

figurativ.
El însuși este figura lui C/ristos, cel ce a isbăvit pe Gmeni din robia p&catului, trecendu-i
prin baea Botezului la viața Darului și a Libertăţei.
Mielul junghiat la aședarea s&rbătârei Paştilor

în Egipt, al cărui sânge scutea de morte, şi din
care

nici un os nu se sfărima,

este chipul //ze-

luluă lui Dummnedeii, cel ce sa junghiat, al cărui
sânge isbăveșce de mortea vecinică, și din care
nici un os nu s'a sfârimat.
Trecerea prin Marea Roșie preînchipuia Botezul Legei celei noui.
Șerpele cel de aramă, înălțat de Moise în pustie,
la care privind poporul, s& vindeca de muşcăturile şerpilor, preînchipuia pe Mântuitorul, cel ce
s'a înălțat pe cruce, la care privind ori cine, cu
credință, s& vindecă de ranele păcatului și s€
mângâe în necazuri. Insuși Mântuitorul îşi aplică
icâna acâsta, precum vedem din Evanghelia lui
ISn

(3,

Mana
ȘI petra

14).

cu care Moise satură pe popor în pustie
din” care

face

să isvorască

ape, poporu-

lui însetat, preînchipuia pe C/risfos, cu al cărui
corp, cel care s& împărtășeșce, dobândeșce viața
de veci, de 6re ce din el isvorăsc tâte darurile
dătătore de viață.
4. După cum istoriseșce Moise, Israiltenii aă
rătăcit în pustie 40 de ani. În acest timp însuși
Moise, cu tâtă tăria credinţei sale, n'a fost scutit, câte o dată, de îndoeli, din pricina multelor
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împrejurări grele prin cari trebuia să trecă. Așa,
când poporul îl constringea să-'i potolescă setea,

de care pătimea împreună cu tte animalele, Moise,
după porunca lui Dumnedei, loveșce petra ca să
curgă apă, îndoindu-se însă despre acesta. Pen-

tru

acestă

îndoială

Dumnedei

îi vesteșce,

că

nu va intra el cu poporul în pământul promis
(Num. 20, 3__12)5. Aprâpe de sfirșitul vieței sale, Moise vrea
să vadă pămentul dorit, cel puțin din depărtare,
și de aceea se urcă pe muntele Nebo, unde și
muri.
Inainte de a muri a compus măreța cântare,

care începe
Pămentule,

ast-fel: «Audi

(Deut. 32, „ s.), și pe
pe

ceriule

glasul

ia în urechi cuvintele gurei

mei!

mele! . . »

care toți Evreii

o şciau

de rost.

Cântarea pe care Moise a compus-o după trecerea prin Marea Roșie (Ex. cap. 15), o cântă
și Biserica Creștină în sfîntul și marele post.
Cele-l-alte fapte de pe urmă ale lui Moise,
din timpul petrecerei în pustie, le-am expus acolo unde ne-am ocupat de cuprinsul Deuteronomiului ($. 7, ,).:
Moise a fost admirat nu numai de poporul
seu, ci și de tote popsrele lumei, şi nici un legiuitor dintre 6meni n'a avut renume mai mare

decât el.
$. 9. Legea

Vechiului

Testament, felul, îm-

fărtirea, durata şi Superioritatea ei fată
de legile poporelor din acel timp.
1. După

nedei a

cum

am ve&dut în cartea size,

Dum-

dat poporului evrei, prin Moise, cele
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dece porunci,

numite şi «Decalogul».

acestea s'a dat
la viața socială și
2. Tote aceste
cipal, s& împart

Pe lângă

și alte legi privitâre la cult și
politică a poporului evreu.
legi, după caracterul lor prinîn: legi morale proprii dise,

legi ceremoniale sau rituale și legi politiceșci.
3. Aceste dâu& din urmă categorii de legi

au fost
templul

în vigâre cât timp a existat cortul
Evreilor şi așed&mintul lor politic,

şi

Indeosebi legile rituale nu aveaă decât un caracter figurativ și pregătitor, ca și jertfele și curățirile Legei Vechi, cari preinchipuiai adeverata

jertfă de curățire din Legea Nouă, adusă de /isus
Christos, căci Sfintul Apostol Pavel dice: «De
ar fi fost săvirșirea prin preoția leviţilor (că po-

porul sub aceia a luat legea),

ce încă

mai era.

trebuință să se ridice alt preot după rânduiala
lui Melhisedec, iar nu după rânduiala lui Aaron
să se dică? căci mutându-se preoția, de nevoe se face și legei mutare» (Ev. 7,,,
și

12). «Cortul cel dintâi era
atunci, întru care daruri
ce nu puteai după șciință
săvirşit pre cel ce slujia,
în mâncări şi b&uturi și

lări și îndreptări

ale

pildă în vremea

de

și jertfe se aduc, cele
(conșciință) să facă de(cuprindându-se) numai
în multe feluri de sp&-

trupului, care

erai

puse

până la vremea îndreptărei. lar Christos venind
arhierei bunătăţilor celor viitâre, prin cortul cel
mai mare şi mai desăvirșit, nu de mână făcut,
adecă nu al acestei diditi, nici prin sânge de ţapi
şi de viței, ci prin sângele săi a intrat o dată

întru

cele sfinte,

(pentru

este

noi)»

sânge

tele» (Evr.

vecinică

(Evr. 9,,__12).

r&scumpărare
«Căci

făcând

cu neputinţă

de tauri și de țapi să ridice

p&ca-

10, ,). Din acestea se vede destul de

Îi
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lămurit, că legile rituale din Vechiul Testament
aveai

numai

un caracter

preînchipuitor

și pre-

gătitor al jertfei celei adevărate din Noul Testament,

cum

cântă

şi Biserica:

«Trecut-a

umbra

Legei, și Darul a venit». O dată ce omenirea a
fost destul de pregătită pentru priimirea Mântuitorului, a Mielului celui ce ridică păcatul lumei,
tote jertfele și orânduirile pregătitâre spre acesta,
'Şi-au perdut ori ce tărie. Ele încetară precum înceteză umbra la ivirea sdrelui.

ria

Tot ast-fel și legile politiceșci "și-au perdut tălor o dată cu încetarea aședemintului te-

ocratic

și desființarea

Din

statului evreesc.

întrega activitate a lui Moise vedem,

legiuirile

date

prin el nu

puteai

duce

că

la desă-

virşire. După cum €l apropie poporul de pămentul promis, însă /isus MVavi îl duce în acel
păment, tot ast-fel și legile date prin el, pregătiră
și apropiară

poporul de adevărata

mântuire,

dar

numai /isus Christos îl mântueșce.
R&mâne numai decalogul, care fiind, așa dicend,

expresiunea

legei celei fireșci, sădită înlă-

untrul omului, are tărie pentru tot-de-una. Dar
și aici, d6u& porunci aii fost supuse schimbărei,
de 6re-ce ele trec peste marginile legei fireşci,
care-i generală, pe când acele dâu& porunci
erai date numai cu privire la poporul evrei și
la împrejurările în care trăia acel popor. Acele

dâu& porunci sînt: 1) cea în care se opreșce înfățișarea lui Dumnedei în icâne. Ea se dedese
pentru ferirea Israiltenilor de idololatrie. Porunca
ma mai avut nici un scop, obligativitatea ei a
încetat îndată ce idololatria a fost biruită prin
adevărata cunoșcință de Dumnedei, adusă omenirei cu Evanghelia. 2) Apoi cea în care se ho-
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tărășce diua sâmbetei ca di consfințită lui Iehova.
Sâmbăta stă în legătură cu crearea lumei. Când,
însă, Mântuitorul, prin mortea și învierea sa, a
creat din noi, sai mai bine, a regenerat lumea,

era de cuviință ca sâmbăta, care
de întâia creaţiune, să facă loc
care s'a săvirșit înoirea omenirei
rare, ce culmineză în îzvierea lui

aducea aminte
Duminicei, în
prin 7escumpăisus Christos.

Cele-l-alte opt porunci ale decalogului, cuprindend îndatoririle fireșci ale cinstirei de Dumnedei și ale dragostei către aprâpele, remân în
vig6re pentru tote timpurile.
4. În ce priveșce superioritatea legei mosaice

față cu legiuirile celor-l-late popâre din acel timp,
ea s€ recunșce lesne, dacă luăm în considerare
„cele mai îns&mnate disposițiuni din ea. Așa, nici
o altă legiuire nu cuprinde porunci mai categorice despre cinstirea zuui Dumnedeii. Cele-l-alte
popore erai cufundate în idololatrie, care, cum

dice Sfntut Atanasie cel Mare, este de o potrivă cu ateismul. Tot așa dacă comparăm legea

privitore la căsătorie, vedem că pentru Evrei
poligamia era o anomalie, căci legea prescrie
unitatea căsătoriei, pe când la cele-l-alte popâre

exista

poligamia. Superiră

este

legea mosaică

altor legiuiri din timpul ei și în ce priveșce regularea raporturilor dintre soți, părinți și fii, stâ-

pâni și sclavi, bogaţi și săraci. Tâte aceste ra-

porturi sînt însuflețite de an spirit umanitar, necunoscut legiuirilor de pe atunci.

$ ZO.

Autenhicitatea

Intregul Pentateuh

Deuteronomiii)

Pentateuhului.

(afară de cap.

are de

autor
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pe Jfoise,

și 34 din

condu-
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c&torul și legislatorul
cesta

s& pâte

Israiltenilor.

susține

cu

Afirmarea a-

argumente

interne

şi

externe.
Argumente interne, adecă dovedi luate din
însaşi cartea:
Din Pentateuh s& cunșce, că atât autorul cât
şi cetitorii cunosc prea bine Egiptul, orașele din
el fiind numai numite, fără alte determinări mai
de aprope (Gen. 42, 3; Ex. 1, ; etc.); tot astfel şi muntele Sinai (Ex. 19, „,s.), iar Palestina
este pentru ei o ţeră necunoscută (Gen. 23, z, ss;
33,
în

Pe

ss;

Deut.

când

II,

10

au)

în Genesă

ordine, din

causa

faptele

că

sînt descrise

autorul

a extras

mai

materi-

alul din documente mai vechi (Gen. 4, =, s.;
14; 23; 49), în Exod, Levitic, Numerii și De-.
uteronomiii, o asemenea ordine lipseșce, căci legile sînt înşirate în mod hronologic, iar nu sistematic. Lipsa de sistem probeză că nau putut
fi scrise de un autor posterior dărei acelor legi.

In Exod, Levitic, Numerii și Deuteronomiii se dă
destulă

atenţiune

s&mnătate,

ceea ce

şi unor
nu

lucruri

putea

face

de

puțină

în-

decât un mar-

tur ocular (Ex. 15, 22; 16, ,; Lev. 9, 1; 24;
Num. 10, .—,; Deut. 1,,; etc.).

Autorul a fost crescut la curtea lui Faraon
(Ex. 2, e) şi a fost pus de Dumnedeiă ca conducător al poporului ales (Ex. 3, so, s.). În acestă calitate nimeni altul decât Moise n'a fost
mai în stare să urmărescă legile și descoperirile
dumnedeeșci date acestui popor.
Dumnedeii a și poruncit lui Moise să scrie cele
întemplate şi legile, pe table de pâtră (Ex. 34,
a —es) și în carte (Ex. 17, „4). Moise s'a supus
acestei îndatoriri (Ex. 24, 4), scriind tâte cuvin-
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tele

Domnului

în

Cartea

Legăturei (Ex.

24, 1)

iar în pustie a notat tâte întemplările (Num. 33, ,).
Ca

Moise

a scris

Pentateuhul

resultă

din în-

suși Pentateuhul").
Argumente externe. In cărţile canonice ale T.V.,
scrise în urma Pentateuhului, să fac alusiuni la el)
și se mărturiseșce de-a dreptul că Moise l'a scris?).
Legile și tote instituţiunile conscrise în Penta-

teuh

ai fost cunoscute

și respectate

ca unele ce

sau introdus de Moise și s'a scris de către el4).

ludeii din tâte timpurile ai recunoscut Pentateuhul ca scris de Moise. Fi/o era atât de convins despre acest adevăr în cât afirmă, că Moise

profețind a scris și adausul la Deuteronom (c. 33
și 34).
Samarinenii ai recunoscut Pentateuhul drept
carte sfintă, şi dintre Profeții următori n'a ad-

mis pe nici unul
și practice.

ca normă a

vieţei

lor teoretice

Ideea că Moise a scris Pentateuhul a trecut
și la Creștini. Legea, adecă Pentateuhul, este atribuit lui Moise de către Cristos și Apostoli 3).
5.

Deut. 31,

san

242

Cf. 17,

se

Ss.; 97,

a» si 28, se m; 29
191 S- 13 80, so. Relativ la Genesă găsim alusiuni
în: Ex, 13,
comp. Gen. 50, „ș; Ex. 31, , comp. Gen. 1, si S.; 2, ş; Num. 26 19
» 19
comp. Gen. 38, ,, etc. și 46, „,; Deut. 29, sa COMp. Gen. 19
» 4 Tasă
:). Iosua 1, s» 3; 2, so; 4, a 25 8 sii Il, asi 13, si;
14,,—;
20, 2—6; 2l, 2; 22, ; 24, 2aas aa5 Jud. 1, 20; 2, si; 3, 4;
Îl, sai
Rut 2, 2; (3, 5); 4 a» 102; | Sam. 7, 3; 15
zi;
2l, ș;
am.
7 2 e a (UL a 12, si ai I Reg, 2, i Sea
» 207 400 485

18,
magi
Neem.

pi 02, Ziai 287, Ps. ÎI (110)! [i cron ati
45 ler. 34, „4; lez. 20, ,,; Mih. 6

15, ,, ; Is. 51, 1; 5,
7. 15 20; Avdie v, 10.
3). losua 1, —s; 8, si as;
Ezra 3, 2; 6, sş; Neem.8,,,
*), Iosua 5, s—up; Jud. 13,
22, as se; ÎL Sam. 15, aş; Is.
5. Mat. 19, „—g; Marcu 1,

ps

Il
și;
,;
ÎL,
4;

Cron. 3, 4; 35, 2; Dan. 9 > 11 13»
9, ai; 10, 2; Malah. 4, |.
16, a; 17, 135 1 Sam. 1, ș; 2,5;
ui
05.2, 415 AMOS 2, sa.
7, so; 10, 35
12, s9-—ac; Luc. 5,

16, 23; 20, 2e a; I6n 1, ași 5 as; FE. Ap. 15;

L Cor.

14, „4, comp.

INTRODUCERE

IN VRCHIUL

Gen. 3, ș; Il Cor. 3,

TESTAMENT,

15:

28, 23; Rom. 10
:

3
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Timpul compunerei. Nu se pote şci în care anume an a compus Moise Pentateuhul. Desigur
că singuraticele

părți ai fost compuse

în epoce

diferite. Deuteronomiul s'a scris cu puțin înainte
de mârtea lui Moise, când tâte cărțile aii fost adunate

într'un

întreg.

CAP. II. CĂRŢILE ISTORICO-PROFETICE.
A.) PROFEȚII

ANTERIORI.

$. 77. Cartea Josua.
Moise,

la mârtea

sa, a lăsat

Israiltenilor

în-

trega istorie a lor, alcătuită de el, cu îngrijire,
dela începutul lumei până aprâpe de mârtea sa.
Acestă istorie a fost continuată din ordinul lui
Josua şi al urmașilor lui. Ea s'a împărțit în mai
multe cărți, dintre cari una e și Carfea /osua.
Acestă carte pârtă numele lui Josua fiul lui
Nun, sai Jisus (Lqs05s) fiul lui AVavi, pentru-că
el este persâna cea mai însemnată
vorbeşce in acestă carte.

de care

s€

losua era din tribul Efraim. El fusese pe lângă
Moise, după eșirea din Egipt, şi Scriptura măr-

jturiseşce despre dinsul, că s'a distins între toți
cei ce slujiai pe acel legislator. Moise îl ale-

sese ca să se lupte cu Amaleciţii. E] a fost trimis ca iscoditor în pământul făgăduinței. După
ce s'a înapoiat, s'a opus cu energie cârtirilor ce
tovarășii lui ațâțaseră printre Israiliți. El s'a învrednicit ca să intre în pământul pe care îl cercetase, susținând bărbăteșce, că Dumnedei îl va
da poporului

său, cu tote că avea să întimpine

vrășmași puternici.
Moise, aprâpe de mârte, rugându-se lui Dum-
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nedei ca să-i arăte un bărbat, care să pâtă veghea asupra poporului săi și să mergă înaintea
lui, Domnul

îi dice:

«la pe

lisus fiul

lui Navi,

bărbat întru care locueșce Duhul mei, și punendu-ți mânile asupra lui, înfățișeză-'] înaintea arhiereului Eleazar și înaintea a tot poporul; dă-i
lui porunci înaintea tuturor și o parte din slava
ta, pentru ca t6tă adunarea fiilor lui Israil să-]
asculte şi să i se supună» (Num. 27, ,s—s0)-

lisus (Iosua) fiiul lui Navi înfățișa pe Mânzuitorul lamei atât prin nume cât și prin misiunea
sa. El a dus poporul lui Dumnedei în pămentul cel sfint, precum /isus Christos a dus omenirea în pământul celor vii.

Cuprinsul. Cartea este împărţită în 24 capitule, avend d6u€ părți istorice (1—12 și 23—24)
și una geografică (13—22).
Prima parte istorică cuprinde următârele: Dumnedei

porunceșce

lui

losua

să trecă

Iordanul.

Triburile aședate dincolo de Iordan (Ruben, Gad
și jumătate din Manase) s€ prind a merge în ajutorul celor-l-alte. Trimiterea a dâu& iscâde la
lerihon; scăparea lor de regele canaanit cu ajutorul femei Rahab. Trecerea miraculâsă peste
lordan; circumcisiunea celor născuți în Arabia;

s&rbarea Paștilor în Gbhilgal; încetarea manei.
lehova se arată lui Iosua, făgăduindu-i că-i va
sta în ajutor în lupte. Luarea și risipirea lerihonului, cruțându-se numai Rahab şi familia ei.
Pedepsirea lui Ahan din causa că-și păstrase
ce-va din prădile dela Ierihon. Pentru păcatul

lui Ahan

Israiltenii perd primul atac asupra ce-

tăței Ai.

După

pedepsirea lui Ahan, losua ocupă

cetatea Ai. Israiltenii înalță un altar, aduc sacrificii de mulțămire, scriă Legea lui Iehova pe pe-
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trii, și, prin binecuvântări și blesteme,

rostite

pe

muntele Garizim, s& indatoresc a ține Legea. Regii canaaniți se pregătesc de luptă. Locuitorii
cetăței Ghibeon înduplecă prin viclenie pe Iosua
să închee cu ei pace; losua aflând de viclenia

lor îi osândeșce să fie pururea slujitori la cortul
sfint, având a s& îngriji de lemnele și de apa
trebuinci6să. Cinci regi canaaniți din partea de
miadă-di audind de fapta Ghibeoniţilor plecă în
contra acestora. losua învinge pe regi în valea
Atalon, sorele și luna stând pe loc după cuvintul lui Iosua, ca să se lungescă diua pentru luptă,
apoi supune întrega parte de miaqă-di a țărei
și se reîntârce la Ghilgal. Mai cuprinde învingerea regilor canaaniți de miadă- -nopte, la lacul Merom; ocuparea cetăței Haţor și întrega parte de
miadă-nopte a țerei. Pace. Lista regilor învinși

dincolo. și dincâci de Iordan.
In partea geografică s& expune:

Ținuturile cele

încă necucerite, împărţirea țărei din spre apusul
Iordanului între cele 9'/, triburi; tribului Levi

nu i se
cere și
Hebron.
de asil
dincâci

dă pământ ca proprietate. Bătrânul Caleb
losua îi dă ca moșşcenire munţii de lângă
Cortul sfint se așcdă în Silo. Ca cetăți
pentru ucigașii fără de voe s€ hotărăsc
de Iordan: Kedeș, Sihem și Hebron, din-

colo de Iordan: Beţer, Ramot-Ghilead și Golan,
și s& hotărăsc încă 48 de cetăți de locuire pentru tribul Levi. Plecarea celor 21, triburi dincolo

de Iordan.
In a dâua parte istorică s& expun urm&torele:
losua convâcă pe bătrânii poporului și-i îndemnă

ca să fie credincioși lui Dumnedei și legilor Lui,
să se ferescă de relațiunile cu păgânii și de idololatrie, anunțând pedepse aspre dumnedeeșci pen-
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tru cei ce ar lucra împrotivă.

losua convâcă po-

porul la Sihem, îi aduce aminte

de binefacerile

priimite dela Dumnedeiă și-'] îndatoreşce să păzescă

Legea; poporul făgădueșce că va face acesta. Iosua
înoeşșce legătura poporului cu Dumnedei. Mârtea
și înmormentarea

lui Iosua.

Ingroparea în Sihem

a os&mintelor lui losif, aduse din Egipt.

Mârtea

şi înmormentarea lui Eleazar.

Autorul cărței nu este Iosua, căci unele evenimente istorisite în ea s'au petrecut după mârtea
lui Iosua, precum: Caleb ocupă Hebronul, Otniel:

Debirul, Daniţii:

cetatea Leșem.

Acesta resultă

din comparația Cărţei losua cu Cartea Judecătorilor'). Necunoscutul autor este unul din cei cari
au trecut Iordanul împreună cu Iosua (5, „—s),

unul dintre b&trânii poporului, care a fost martur ocular

al celor istorisite în carte

mai mult ca losua și Fleazar.
Autorul

scriind

a avut

şi a trăit

de scop să dovedescă,

că s'aii realisat promisiunile lui Dumnedei date
lui Aoraam, /saac și Jacov în privința Canaanului.
Timpul compunerei a fost nu prea târdiă după
mOrtea lui losua. In ori-ce caz, cartea a fost
compusă înainte de David, căci din cap. 15, ss
se vede, că lebuseii locuiat încă în lerusalim.

Se șcie însă, că lebuseii ati fost isgoniți de David,
care a făcut din lerusalim capitala regatului săi

(II Sam. 5, s—4). Ghibeoniţii, condamnaţi de Iosua,
fac încă servicii la cortul sfint (losua 9, „,); Saul

i-a

ucis

pe

toți (II Sam. 21, ,, s.). Acestea

şi

alte dovedi, ce se pot lua din însaşi cartea, ne
fac a conchide, că scrierea s'a compus forte de
'). losua

15, ss—u

19;

cf. Jud.

1, sp;

18 apoi

losua 13, s—s cf. Jud. 3, şi; 16, pu; cfibid. ls; şi losua

17, a, cf. Jud. |, as—as-
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timpurii:

dacă

nu mai înainte apoi cel mai târdii

în primii ani ai lui Saul?).
Cele expuse în Caz/ea Josua sai întemplat în
timp de 27 de ani după mortea lui Moise.

$. 72. Cartea Judecătorii.
Cartea
expune

se

numeșce

«Judecătorii»

pentru-că

faptele și viața acelora cări conduseră

și

guvernară pe Israilteni după mortea lui losua,
întemeetorul republicei teocratice israiltene, și
până la introducerea

tre

monarhiei teocratice de că-

Samuil.

Yudecătorii erai chemaţi și înzestrați de lehova
cu putere extraordinară spre a putea învinge pe

inimici. Ei nu urmaă unul după
nu judeca tot poporul (justiția şi
publică erai pe sema bătrânilor
numai unul saii mai multe triburi.
Samuil) judecă

ai poporului,

și înainte

de

alții (Samson)

altul imediat;
administrația
poporului), ci
Unii (Debora,

a deveni eliberatori

nu

judecă

de

fel.

Tirul şi Cartagena încă aveai .S$4/ef:, ca cei mai
înalți oficianți ai puterei executive. Intre acești
Sufeți (saă şi Judices) și între Judecătorii Israiltenilor este, deci, deosebire. Mai corect s'ar putea asemena (cum s& și asem&nă) Judecătorii |srailtenilor cu 47/onfii Grecilor sau cu Dictatorii

Romanilor.
Cuprinsul. Cartea e împărțită în 21 capitule
și are o parte introducătâre (1—3, ), dou€ a*) Unii sint de părere, că Pentateuhul şi cu Cartea Iosua trebuesc privite ca o singură carte, care ar trebui să se numescă

Hezateuh. Acestei păreri stă improtivă împejurarea, că limba din
Cartea Iosua sE deosebeşce de cea a Pentateuhului, fiind-că multe
arhaisme din Pentateul. nu le mai găsim în Cartea Josua, în care

dăm de cuvinte și formaţiuni noui.

pendice (la sfirşit, 17—18; 19—21)
așa

dicend—al

(3,

+—16,

cărței,

compus

şi corpul—

din

7

secțiuni

a).

In introducere s& expune starea politică a Israiltenilor după mertea lui Iosua, relativ de Canaaniți: unelele triburi (luda și Simeon) aă ocupat unele cetăți canaanite (neocupate încă);

cele-l-alte, dându-se la idololatrie, lasă pe streini
liniștiți în mijlocul lor. lehova

pedepseșce

tribu-

rile, supunendu-le Canaaniţilor.
In corpul cărţei să expune istoria a 13 (14) 77decători, dar nu a tuturor îndeosebi, ci numai a
șcpte dintre diînșii, iar pentru rest, autorul să

mulțămeșce mai numai enumerându-i?).
Primul apendice: istoria idololatriei Daniţilor
(17—18).
Al doilea apendice: crima locuitorilor din Ghi-

beea și r&sbunarea întregului Israil asupra tribului
Veniamin

din causa

apărărei

făptuitorilor.

Ceea ce dă mare însemnătate acestei cărți este
istorisirea

luptei

între

monoteism

și păgânism,

atât în sinul poporului evreii, cât și la cele-l-alte
popsre.
Cartea Judecătorii ne dă exemple uimitâre despre orbirea și r&utatea omului, în pers6na popo1)
taim
2.
4.
din

1. Otniel elibereză pe Israilteni de jugul lui Cuşan Rişaregele Mesopotamilor (3, „—,,).
Ehud (3. Samgar) învinge pe Moabiteni (3, „s—s.)5. Debora şi Barac înving pe Sisera generalul regelui Iabin
Haţor (cap. 4 şi 5).

6. Ghedeon bate pe Madianiţi (cap. 6—8, 32).
7. Abimeleh*)

(8,

33-10,

5).

10. Iefta Cr.
40, e—12).
14 Samson:

mârtea

(8.

Tola.

Ebzan.

9. Iair)

12. Elon.

naşcerea,

stăpâneşce

Sihem

trei ani

13. Abdon) învinge pe

Amoniţi

căsătoria,

faptele

în

lui contra Filistenilor,

lui (13—16).

*) Pe Abimeleh unit il numără
14 Judecători, în al doilea, 13.

între Judecători, alţii

nu;

în primul

caz am

avea

rului evrei. E destul să amintim fapta lui Abimeleh, așa de bine caracterisată prin fabula spusă
poporului evreii de către lotam (9, „—us), precum și crima locuitorilor din Ghibeea, și pedepsa
ce a ajuns atât pe Abimeleh, cât și pe întreg
tribul Veniamin.

Scopul cărței este de a arăta, că starea fericită sai nefericită a poporului ales, după ocuparea pământului făgăduit, depinde dela atitu-

dinea lui față de Legile lui Iehova.
Autorul nu e cunoscut. După tradiţia talmudică să fie Samuil;

dar s'ar mai

putea

dice,

că

Samuil a dat cel puțin îndemnul, și un profet mai
tenăr, din șcâla sa, a compus Cazfea Judecătorii,
ceea ce resultă din privirea la timpul compunerei ei. —
Timpul compunerei. Cartea Judecătorii s'a com-

pus pe timpul lui Saul sai cel mult
tul

domniei

lui David.

multe

dovedi

ce

Dintre

acele dovedi

se

Acesta

13,

„); acestă

semnalăm pe

mortea
stare

din mai

pot lua din însași cartea.

carte să arată că Israiltenii
listeni și după

la începu-

resultă

de

urm&târele: în

sînt asupriți de Fi-

lui Samson
lucruri

nu

(indicație în
mai

este

pe

timpul lui Samuil, care a învins pe Filisteni (|
Sam. 7, i—,4). lebuseii sînt încă în Ierusalim

cu Veniamiţii
vid

«până în diua de adi»

“i-a exterminat (Il Sam. 5, —

(1,2); Da9,,;

1 Cron.

11, 4—,). Poporul începuse a se bucura de binefacerile monarhiei teocratice și nu experimentase partea ei cea rea (17, ;;
tul ebraic: 19, „|; 21, 2ș).

18, 1, su [în tex-

1). Hronologia
Cărței Judecătorii este fârte greu de
determinat, având în vedere studiul| Comparativ dintre

acestă carte şi 1 Regii (II Împ.) 6,

$. 73. Cărțile (Î şi 17) Samuil,
Aceste

cărți își ai numele

cipală din ele, adecă dela
Dacă

să însumeză

cap.

16

la

v.

31,

anii înşiraţi dela cap. 3 v. 8 până

Cartea

410 ani. Anume:
Asuprirea lui Cușan
Otniel (3,
Asuprirea

Ehud

Asuprirea

Judecătorii.

Rişataim

lui Eglon

(3,9)

(4, 3).

Madianiţilor

.

Amoniţilor

lefta (12,
(12,

(3, ş).....
40,
.

.

.

.

.

.

(6, ,).

Ghedeon (8, 3ș) . . . .
Abimeleh (9, pp).
e
Tola (10, 3)
ee
lar (00,
Ebzan

la

.

.

.

20,

40.
7

e

e
40,
3.
oa,
99,

(10, 9)...

.

.

.

18.

6

e

Elon (12,
0,
Abdon (12, pg
Asuprirea Filistenilor (13, ,).
. .
40,
Samson

(15, ș;

Decă, în total
că în Cartea
judecătorescă
In | Regii
până în al

16, pp).

loc

80,

.

.

un

_Ani
8.
18.

e.

lui labin

Asuprirea

avem

regele Moabiţilor (3, ,).

.

Debora şi Barac (5, 39).
Asuprirea

dela persna prin-

Samu;/, judecător și

o

Ţ

20,
410.

410 ani, sai mai drept: cam 410 ani, fiindJudecătorii nu să spune cât a durat domnia
a lui Samgar (urmașul lui Ehud. 3, ,).
6,,, se dice că, dela eşirea din Egipt şi
patrulea an al domniei lui Solomon stat

480 de ani.
Faţă cu | Regii 6, ,, suma

anilor din

Cartea Judecă-

torii este exagerată, şi iacă de ce: șederea în pustie
a

fost timp de 40 ani. După Iosif Flaviă (Antiq. V,
1,2)
losua a condus poporul ales 25 de ani (după ce a ocupat

Canaanul

pâte timp de 7 ani); deci: 40-+25-+410—475,

fără a calcula

până

timpul

ce a trecut dela

mârtea lui losua .

la asuprirea lui Cuşan Rișataim și fără a ţine semă
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apoi pers6nă influentă în timpul lui Saul și (în
parte)

David.

Cărţile

formaă

In traducerea
de

timpul

în

original o singură scriere.

alexandrină

cât Samgar

s'a

împărțit în două,

va fi fost judecător;

Eli a judecat poporul (| Sam. 4, 1).
. . .
Saul rege(F. Ap. 13,g;J.Flav., Antiq. VI, 14, 1) cam
David rege (Il Sam. 5,4).
. . .
Solomon, până
lui | Regii

la începerea construirei templu6, ,).
cc
cc.
total:

Ani

40.
40.
40.
4
124,

fără a ţine semă de anii lui Samuil!); deci: 4754-124=599
ani?) în

loc de 480 câţi trecuseră, după

I Regii 6, „, dela

eşirea din Egipt până în al patrulea an al domniei lui
Solomon.
Pentru împăcarea acestei antilogii hronologice, sau
mai bine dis: pentru determinarea hronologiei din Cartea Judecătorii, trebue a: pune ipotesa, că în deosebite
părți ale ţărei, mai multe domniri de Judecători și mai
multe asupriri at fost contimporane, după cum să indică acâsta mai ales în (3, şi Şi 4, 1—2) 10,
şi l3, a
(Judecătorii). —
|
Din Judec. 11, şe se vede că, dela al -)-lea an ale-

şirei din Egipt până la asuprirea Amoniţilor au trecut
300 ani. Insă, suma anilor notaţi în Judec. numai dela
invasiunea şi asuprirea lui Cușan Rișataim până la Iefta,
este 319. Unde rămâne timpul cât a trăit losua dela
intrarea în pământul promis până la mârtea sa, şi timpul ce a trecut dela mârtea sa până la invasiunea lui
Cuşan Rișataim? Dacă am presupune că, dela intrarea
în Canaan până la invasiunea şi asuprirea lui Cușan
Rișataim au trecut 35 ani şi la aceştia am adauge pe
*) Dela începutul oficiului stă profetic şi până la bătălia dela
Miţpe (L Sam. 7, „—u), 20 ani, dela acestă bătălie până la suirea lui Saul pe tron, 13 ani (1128—1095).
2) Numărul de 599 ani sar mai putea augmenta cu anii ocupărei Canaanului, cu anii ce aă trecut dela mârtea lui losua până
la invasiunea şi asuprirea din partea lui Cuşan Rişataim (în total 10 ani), cu timpul de judecătorie al lui Samgar și în fine cu
timpul lui Samuil (contimporan şi cu Eli şi cu Saul; întrun timp
a jucat rol singur).

a.

|
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unindu-se cu Câzfi/e Regii aşa, că celor de cari
ne ocupăm li s'a dat numele de lia şi a Il-a
Carte a Regilor (Impăraţilor, în traducerile vechi
româneșci), iar Cărţilor Regilor li s'a dat numele

de a lll-ia şi a IV-a Carte a Regilor. Unirea nu
e corectă de re ce Cărţile proprii ale Regilor
cei 319, avem la un loc 354 ani în loc de 300 cume
în Judec. 11, se. A trebuit, deci, ca printre antecesorii

lui lefta (succesorul lui Iair) să fi fost doi sau mai mulți
Judecători contimporani.
Avem,

dar:

Ani

35 dela al 40-lea an al eşirei până la invasiunea
lui Cuşan Rișataim.
8 invasiunea şi asuprirea lui Cușan Rișataim.
40 Otniel.
18 asuprirea lui Iglon.
80 Ehud, în partea meridională; contimporani: Samgar în apus; labin, asupritor 20 ani; Debora ŞI
Barac 40 ani, în nord.

7
40
3
23

asuprirea Madianiţilor.
Ghedeon.
Abimeleh.
'Tola.

22

lair.

18 asuprirea Amoniţilor în estul Iordanului; deci
294 ani în total,—număr pe care lefta, în Jud. 1], ze.
îl rotundeșce dicend, că 300 de ani ai trecut dela intrarea în Palestina.
Tot

ast-fel

procedăm

şi mai

departe

ca

să dispară,

nu fără temeiiă, antilogia hronologică dintre Cartea Judecătorii și | Regii 6, .:
Ani

6 lefta
7 Ebzan
10 Elon

8 Abdon.
31

?

în estul

Iordanului

(După indicaţiunea din Jud. 10,, și13,,)
în acelaș timp, socotind

şi asuprirea din

partea Amoniţilor, bine înțeles, aii fost în
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(| sai II, II sai IV) aă cuprins proprii și autor
deosebit. Numirea de Cartea I-ia și a Il-a Samuil
e mai proprie, avendu-se în vedere persâna prin-

cipală de care e vorba în ele (adecă de Samuil. )

Cuprinsul.
] Samuil se compune din 31 capitule, cari,
după conținut, s& împart în dâue: cap. 1—12

despre Samuil; cap. 13—31 despre Saul.
Partea întâia: Nașcerea lui Samuil și dedicarea acestuia Ii Dumnedei. Filistenii vin asupra

Israiltenilor,

îi înving

și iai

chivotul

legei. Eli

more. Chivotul este înapoiat. Filistenii sînt învinși de Samuil la Miţpe. Samuil devine judecător. Imb&trânind, pune ca judecători peste Israil

pe fiii săi oil și Abia,

cari nemulțămiră

popo-

rul şi pentru acesta bătrânii lui cerură rege dela
Samuil. Saul fu uns rege. Samuil se lepădă de
guvernare.
Ani

31

vestul lordanului asuprirea Filistenilor 40 ani: contimporan cu aceștia a fost Samson 20 ani (şi El).
Din acest sinhronism resultă un plus de 9 ani

31

(18-+-6—-7-++104+82—49—40=9). Aceşti 9 ani îi
scădem din cei 40 ai lui Eli (1 Sam. 4, 18) ŞI avem:
Eli (4+9=—40).

40 Saul (până la un timp şi Samuil).
140 David.
4 Solomon (1 Regii 6, ,); în total:

146 4+-294-4+-40 (ani în pustie) =480,
din

| Regii 6, ,?).

prin urmare țifra

') In textul original, împărţirea cărței în două (| şi II Samuil)
sa introdus de librarul venețian Daniel Bomberg în a dâua edi-

ție a Bibliei ce a editat (1518).

2) Kennicott (savant englez 1718—1783) basându-se pe Origen,

care citeză

restul

versului

1 (cap.

data, a contestat autenticitatea

6,1

Regii), dar nu raporteză

textului din | Regii 6, „. Indecomun,

însă, citatul este admis ca autentic,
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Partea doua: Filistenii vin din noă asupra ță-

rei, dar sint învinși.

Amaleciţii încă fură învinși.

Samuil unge pe David ca rege. Saul, în urma
lepădărei sale dela fața lui Iehova, cade în melan-

colie. David caută să-l înveselescă cu cântări din
chitară (hinor). Filistenii vin iarăși asupra Isra-

iltenilor; David omâră pe Goliat. Iubirea ce-'și
căștigă David în popor, făcu pe Saul să-l pis-

mujască și să caute de mai multe ori a-'] perde. David, în cele din urmă, fuge. Samuil more.

Filistenii iarăși atacă
Saul se sinucide.
II] Samuil

țara; în lupta cu

să compune

aceștia

din 24 capitule și tra-

teză despre domnia lui David ast-fel: Tribul luda
proclamă de rege al s&i pe David, care işi ia
reşedinţa în Hebron. Ișboșet fiiul lui Saul devine
rege peste Israil; mai în urmă este ucis și după
cât-va timp David e recunoscut ca rege de către

întregul Israil. Ocupă Sionul (Ierusalimul), îl face
capitala regatului și aduce chivotul legei aci. Pe
Filisteni,

cari

năvălesc

în țară de

dou

ori, îi

învinge și-i alungă peste hotar. Zădărnicirea dorinței sale dea zidi templu lui Iehova. Subjugă
pe Moabiteni, Sirieni și Edomiţi, apoi și pe Amoniți. Adulteriul lui David cu Bat-Șeba și omorirea lui Uria

heteul,

soțul aceleea.

David

e

mustrat de Dumnedei prin Natan. Avesalom se
rescolă; David fuge de dinaintea lui. Avesalom e
ucis. R&sc6la lui Șeba și uciderea acestuia. Intr'o
luptă cu Filistenii David fu în periculul de a-'și

perde

viața.

Numtrarea

poporului

fu pedepsită

de Dumnedei cu ciumă, de care muriră '70.000.
Ciuma înceteză după ce David zideșce altar lui
lehova și aduce sacrificii.
Dela nașcerea lui Samuil până în anii din urmă

46

ai lui David, cu cari s& sfirșeșce Cartea II Samuil,

a trecut,

probabil, puţin peste

(cam dela 1140—1015).
termina

anume,

Timpul

din causa

100

de

ani

nu se pste de-

că nu

se șcie cât a

trăit Samuil.
Scopul Cărţilor Samuil este de a arăta cum
Dumnedei înalță și consolideză teocrația prin
Samuil și David, și cum Dumnedeiă întemeeză
regatul lui Israil și întăreșce tronul lui David.
Autorul. Unii susţin că autorul este Samuil,

dar nu este exact, fiiind-că în cărți se istorisesc
evenimente posteridre morței lui (1 Sam. 25;
28; etc.). După tote semnele
— dintru început
ambele cărți ai format o singură scriere, planul
are unitate, limba este aceeași, clasică, prin ur-

mare liberă de forme posteridre și de haldaisme-—autorul necunoscut a fost un profet (Gad
sai Natan, după unii), care a trăit după Solomon
și a scris cele ce însuși șcia și cele ce le-a găsit
în cărţile ce existau pe atunci 1). El aminteșce
numai una: Cartea dreptului (în II Sam. 1,3).

ȘI fimpul compunerei este nesigur; însă, avend
în vedere că unele datini și expresiuni din timpul lui Samuil

şi David

s& explică

(| Sam. 9,3;

1). Iacă lista isvârelor citate în V. T., dar de mult timp perdute: 1) Cartea legămintului (Ex. 24, „); 2) Cartea răsbâelor lui
lehova (Num. 21,4); 3) Cartea dreptului (Iosua 10, „ş; Il Sam.
1, ,ș; LXX

nu

menționeză

acestă

carte

în

losua

10, 3,

ci numai

în ÎL Sam. 1, ,s); 4) Cărţile lui Samuil (nu I și II Sam.), Natan și
Gad, vădătorii (| Cron. 29, 2); 5) Istoria Cronicelor (analele) regelui David (L Cron. 27, 4); 6) Cartea faptelor lui Solomon (1 Regii 11, 4); '7) Cartea profetului Ahia și Ido (II Cron. 9, 2); 8) Cartea lui Semeia (Ik Cron. 12, ,ș); 9) Istoria lui lehu ben Hanani
(I Cron. 20, ap); 10) Istoria lui Isaia profetul (II Cron. 26, =»);
11) Epistola profetului Ilie către Ioram (II Cron. 21, s2—aş, €Xtract, sai pâte întregă), 12) Cărţile regilor din luda şi Israil (II
Cron. 16, „,, etc), 13) Cuvintele lui Hosai (II Cron. 33, 39). 14)
3000 proverbe, 1005 cântări şi istoria naturață a lui Solomon (|

Regii 4, 32-a).
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Il Sam, 13, „3); considerând că scrierea cărţilor e posteridră evenimentelor — ceea ce resultă din faptul, că s& are în vedere un restimp
de peste 100 de ani-—; având în vedere că adese-

ori

provine

Sam.

formula:

«până în diua de adi»

5, ș; 6,18; 30, 25; Il Sam.

considerând

că risipirea statului

4, ș; 6,3;

israiltean

(|

18, 18);

nu s€

aminteșce, iar împărțirea lui s& indică;
— având
în vedere tâte acestea se pote dice, că epoca
compunerei trebueșce pusă în timpul lui lui Ro-

voam (981—964), iar nu mai înainte (cf. | Sam.
27, $); sai cel târdiă în timpul lui Aviam (964—
961), fiul și succesorul

lui Rovoam.

La sfîrșitul Cărței li Samuil nu se aminteșce
de msrtea lui David. Din
critică, că autorul

precum

a scris

acesta

ai conchis unii

îndată după aceea.

Dar,

am arătat, autorul a scris mai târdii!).

In Cărţile
de Mesia

Samuil

(Meșiah,

provine întâia Gră numirea
Christus,

uns) în îns&mnare

atât de Mesia cel așteptat, cât și de rege ca tip
al Lui (| Samuil 2, „0, ss). Dumnedei e numit:
/ehova--Sabaot== Dumnedeul oștirilor (| Samuil
1, ss

etc.).

Cărţile Samuil (| şi ll), adecă istoria
lui evrei dela Samuil până la sfirșitul
lui David, expun trecerea dela republica
tică la monarhia teocratică a Israiltenilor.
scris, după

orânduirea

Providenţei,

poporudomniei
teocraEle s'a

nu pentru

a

satisface curiositatea nâstră, prin istorisirea celor
întemplate

între Evrei

când ai trecut

dela câr-

'). Afară de acesta, mârtea lui David e presupusă de II-Samuil 5, ş. Dacă autorul ar fi amintit de-a dreptul mârtea lui David, trebuea să se ocupe și de domnia lui Solomon. Acesta n'a
făcut, din consideraţiuni lesne de priceput.
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muirea Judecăforilor la cea a Regilor, ci spre a
ne instrui și edifica. Ele ne pun înainte exemple
mișcătore de virtuți pe cari să le urmăm, şi ne
dai icâne simțitâre de r&utăți pe cari să le în-

lăturâm. Îndeosebi e vrednică de luare aminte
pers6na lui David. Acest mare rege suferi cu
îngăduință injuriile unuia dintre supușii săi, mărturisi cu umilință pecatul s&u și priimi cu supunere pedepsa pentru acel păcat. FI a suferit
cele mai durerdse batjocuri și prigoniri, fără a
se plânge și fără a cârti, păstrând cea mai căldurâsă dragoste pentru un fiă rătăcit.
David, în jurul căruia s€ grupeză mai tâtă istorisirea din Cârfile „Samuil, este icâna lui /isus
Christos. Ostenelele sale, luptele și biruinţele sale
sînt icâna suferințelor lui Daemzedeii Mântuitorul

și a mărirei de care ele aii fost urmate.
$ 74.
După

cum

Cărhle

cărţile:

Rut, s€ numesc

Regilor.

Iosua, Judecătorii,

ast-fel după numele

Samuil,

persnelor

de îns&mnătate de cari se trateză în ele, în anumite timpuri ale istoriei israiltene, tot ast-fel

și «Cărţile Regilor»

sînt numite așa în vederea

împrejurărei, că în ele se expune istoria statului teocratic israiltean în timpul Regilor (Împ&raților, în traducerile vechi româneșci). La înce-

put formaii, în textul original, o singură carte. In
traducerea alexandrină s'aă împărțit în două, cu
tâte că ambele ai același plan și mod de expunere și aceeași limbă. Fiind împărțite în două,
s'au unit cu Câzii/e „Samuil, numindu-se cartea a

IIl-a și a IV-a a Regilor sai Împăraţilor!).
1). Divisiunea în d6u€ şi în textul original, s'a introdus tot de
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Cuprinsul.

După

cum

Cartea

Iosua continuă

firul istoric din Pentateuh, Cartea Judecătorii con-

tinuă

firul

Samuil

istoric

continuă

din

Cartea

losua

istoria expusă

şi Cărţile

în Cartea

Jude-

cătorii, tot ast-fel și Căzpi/e Regilor continuă istoria teocrației
până în timpul

dela sfîrșitul domniei lui David
exiliului babilonic (1015 — 560

înainte de Christos).
Cartea 1 a Regilor

pitule;

Cartea

este împărțită

în 22

ca-

17 a Regifor, în 25 capitule, și cu-

prind urm&târele: David predă fiului s&u Solomon cârma regatului. Solomon domneşce 40 de
ani (1015—975). El a fost rege pacinic, judecător

drept

și mare

înțelept.

Apogeul

domniei

lui este construirea templului lui Iehova. Căderea lui în idololatrie şi mârtea lui (| Reg. 1—11).
În timpul fiului şi succesorului s&ă Rovoam, cele
12 triburi se desbină: 10 triburi îşi aleg ca rege
pe lerovoam.

Cu

chipul

acesta

s'a înfiinţat re-

gatul Israil (Efraim). Dâu& tribur
— Iuda
i şi Veniamin—r&mân credincidse dinastiei lui David și
formeză regatul Iuda. S& expune apoi de o dată
istoria regatului Israil și Iuda până la surparea
regatului Israil (1 Reg. 12—]1 Reg. 1—18, +)
de către Asirieni (Salmanasar): 975—"722. In fine
Ul Reg. 18,,,—25) să expune istoria regatului
luda dela căderea regatului Israil până la al
37-lea an al exiliului babilonic: 722—560.
Scopul cărților este de a dovedi, că Dumnedei

întru atât 'și-a îndeplinit promisiuna dată

lui Da-

nia, din

din în-

vid (Ul Sam. 7 „-—,6) pentru menținerea dinastiei sale pe tron, în cât și pe captivul rege Iehodinastia

lui

David,

către Daniel Bomberg (1518), ca și
cartea întâia şi a d6ua a Regilor.
INTRODUCERE

IN VECHIUL

TESTAMENT

Pa

eliberat

Cărţile Samuil,

numindu-le

4
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chisâre şi la făcut să se bucure de onoruri regale. Scopul autorului a mai fost de a arăta, că
Dumnedei, prin mijlocirea mai ales a Profeților,
a voit să conducă pe lIsrailteni pe calea adevărului și a vieţei virtudse. Poporul și conduc&torii lui n'au fost ascultători; de aceea Dum-

nedeii "i-a pedepsit cu desființarea
trimiterea locuitorilor în exil.
Autorul

e un

iudeii

necunoscut,

regatelor și
care

a scris

cărțile în Babilonia (II Reg. 25, 35—s0). Din
seme&narea

dintre

II

Regii

24,

1

a-

şi urme&târele,

cu leremia capitolul 52, unii autori vechi au conchis, că Profetul leremia ar fi autorul. Afirmarea
nu e exactă, căci autorul Cărfi/or Regii s'au putut servi de același isvor pe care la avut înainte

şi Ieremia. Dacă limba e identică ia unul ca și
la cel-l-alt, acesta s& explică prin împrejurarea,
că amândoi ai scris cam în același timp. Ideea

că aceste cărți ar fi scrise de mai mulți autori,
este înlăturată

dacă

ținem

semă

de unitatea

ce

domneșce în Cârfile Regii.
Timpul compunerei este indicatîn însași cartea. (IL Reg. 25, 22 —s0);

anume,

la sfîrșitul ei s&

istoriseșce urmetorul fapt, petrecut în al 37-lea
an al exiliului babilonic: regele iudeii lehonia
(loiahin) este scos din închisâre de către EvilMerodah și tratat ca un rege. Neamintindu-se
de sfîrşitul captivităței babilonice, resultă că autorul a scris în a doua jumătate a exiliului babilonic.

Istoria regatelor luda și Israil dovedeșce în
chip incontestabil, că mântuire și bună stare nu
putea fi pentru poporul cel ales decât în observarea Legei. De asemenea ne arată mijlocele
ce a întrebuințat Dumnedeiă, în epoca regilor,
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pentru păstrarea adevăratei Religiuni.— Când Solomon sfinți templul, după modelul cortului, sicriul legei fu pus atunci în Sfinta Sfintelor,
loc în care nimenea nu intra, afară de arhiereii, și care era simbol al mărirei celei neajunse

a

lui Dumnedei,

până

când

/isus

și al ceriului, închis &menilor

Christos

Pa deșchis

prin

sân-

gele S&i. In diua sfințirei templului Dumnedei a
arătat în el mărirea

sa. El a ales acest

loc pen-

tru a stabili acolo numele și cultul Săi. Unitatea lui Dumnedei fu dovedită prin unitatea tem-

plului S&i.

chipuirea

Ierusalimul

devine

Bisericei în care

ca în adeveratul Săi templu,

cetate

Dumnedeă

$. 75.

Profefia

general.

va locui

și a ceriului în care

EI ne va face fericiți în veci, prin
vei Sale.
B). PROFEȚII

sfîntă, în-

arătarea sla-

POSTERIORI.

Testamentului

Deosebirea

Vechii,

în

dintre profetie

ȘI Brediceri omeneşci.

1. Profeţii eraii bărbați pe care îi ridica Dumnedei dintre Evrei, din timp în timp. Sub regi
şi până la întârcerea Evreilor din Babilon, ei at
fost în număr mai mare. Misiunea lor era: să

amintescă poporului și conducătorilor lui, Legea,
să-i aducă aminte ca să pădescă acea Lege și

să-i întărescă în credința și speranța în

viitorul

Mântuitor, prin profeţii anumite.
Imprejurările în cari s'au rostit profeţiile, precum şi cuprinsul lor, servesc ca dovadă, că pro-

feţiile eraă un ce al atotșciinței și al atotputerei
lui Dumnedeă.

Imprejurările în cari 'și-aă
unea,

sint

demne

dela Dumnedeir.

de

o

îndeplinit ei misi-

revelațiune

adeverată

Acesta se vede și din caracte-

rul Profeţilor. Ei apar ca bărbaţi cu totul demni,
tari în credința, dragostea și speranța lor, des-

brăcați de ori-ce interes și plini de zel, bărbați
cari nu căutau in fața Gmenilor, nu venai interese egoistice și, în misiunea lor, sufereaii până
la martirii, mustrând fără cruțare pe regi, pe
preoți şi popor.
Dacă luăm în privire împrejurările, vedem că

Profeții săvirșeai minuni,

precum:

vindecări nu-

mai cu cuvîntul, învieri din morți, înmulţiri miracul6se de nutrimente, pogoraă din cerii ploe
şi foc, cu rugăciunea lor, la moment, pedepseaă

în chip miraculos pe cei vinovați. Chiar în viața
lor s& vedeai minuni, bună-6ră petrecerea lui
lonă într'un peșce mare, răpirea lui llie la ceriă, etc.
Prin profeție proprii disă s€ înțelege o pre-

vestire sigură și lămurită a unui eveniment viitor,
care pâte sati nu pote să se întâmple, dar care
nu se pote prevedea de un spirit creat, ci trebue

să fie împărtășit de către atâteșciutorul Dumnedei. Ast-fel profeția este o cunoşcință sigură
și clară despre lucruri trecute, presente sau și
viitâre, pe cari nu le pote cunâșce omul cu pu-

terile sale spirituale naturale, deci trebue să-i
fie descoperite de at6teșciutorul Dumnedeă.
Prin

acest caracter profeția este o cunoșcință

de lucruri ascunse și de cele ce se petrec în cugetul și inima omului. Spre acest sfirşit Dumnedei ridică pe Profeţi, îi sfințeșce și le dă cunoşcințe

mai pe

sus de

fire

despre

adevărurile

ce trebue să prevestescă, fără ca să înceteze de
a fi liberi și conșcienți de ei înșiși.

Dumnedeii

comunică Profeților cunoșcința vi-

itorului, ori direct (ler. 11, ,), ori indirect, prin
vedenii și lucrări simbolice (Is. 1, ,), de unde pro-

vine, că profeţiile lor să încep ast-fel: «Acestea
dice Domnul către....», sai: «Cuvintul Domnului
2. Profeţia

s&

deosebeșce

cu totul de ori-ce

fel de prediceri, cum sînt predicerile 6&menilor
politici, ale astronomilor și medicilor, pentru-că
tâte aceste prediceri se baseză pe raportul ne-

cesar dintre causă și efect. Cu alte cuvinte: ast-

fel de 6meni cunoscând causele determinătore,
ușor pot prevedea efectele acelor cause; pe când
la profeție nu este dată nici-de-cum o relaţiune
necesară de causă și efect. In acesta stă caracterul mai pe sus de fire al profeţiei și deosebirea
ci de ori-ce fel de prevederi omeneşci.
Adăogăm încă, că profeția trateză tot-de-una
despre lucruri din sfera morală și spirituală, pe

când

tâte

cele-l-alte prediceri omeneșci

portă la interese

materiale

să ra-

și temporale.

Cu atât mai mare e deosebirea între profeție

şi presimțirile bolnavilor, căci unii ca aceștia nu

sint conșcienți în momentul când ai presimțirile,
şi după

ce-şi vin în sine,

nu-și mai

amintesc de

fel despre ast-fel de presimţiri; pe când Profeţii,

în momentul când proorocesc, sînt deplin conșcienți de sine, și chiar despre vedeniile lor at

deplină cunoșcinţă, căci îi vedem comunicându-le,
fie în scris, fie prin graiă.

$. 76. Rolul Profefilor.
Misiunea

profetică

Școlele profetice.

nu era o stare

saii ereditară ca preoția, nici nu era

permanentă

legată de
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vre o stare socială, de vre un trib ori regat.
Profeţii să ridicaii în anumite timpuri, în vederea
unor anumite
tru chemarea

trebuinţe.
lor, ci s&

Ei nu se pregăteau penchemai de către Dum-

nedei din ori ce condiție socială. Pentru acesta
unii ai fost preoți: /eremia, /ezechiil, Zaharia;

alții ai fost din familie ilustră: Dazii/, sai și regală: „Sofonie; Amos a fost păstor; chiar și femei
s& învredniceaii

de o asemenea

misiune: Debora

(judec. 4, ,).
Pe timpul

lui Samaui/ sg amintesc așa numitele

școle profetice. Cei cari frequentai aceste șcâle
s& numiai fi profeților, şi locuiau mai ales în
Betel, Ghilgal și Ierihon. Pe timpul profetului //ie
şi F/isei aceste șcâle deveniseră celebre. Profeții
admiteai în ele pe cei tineri ca să-i învețe Legea,
istoria şi alte cunoșcințe.
Profeţii duceai viață mai mult retrasă şi aspră,
mâncau erburi și fructe şi purtai mantaua pro-

fetică (aderetul) 1).
Șirul Profeților începe cu /Joise. lehova a vorbit și prin Miriam sora lui Moise. Pe timpul lui
Eli nu erai Profeţi (| Sam. 3, „). Deci dela Moise
și până la Judecători, Profeţii s'aii arătat când și
când. In timpul Judecătorilor s€ aminteșce Debora
și un «om al lui Dumnedeii», care mustră pe Eli.
Activitatea

lor era în direcțiunea

dată de Moise

şi în vederea trebuinţelor timpului. Ei vor fi scris
ce-va,

dar nu ne-a r&mas decât numele, sai nici

acesta.

Dela Samuil înainte Profeţii s& înmulțesc. In
timpul lui David aii fost profeţii Mazaz şi Gad,
cari îl sfătuesc,

gâe. Watan

îl mustră,

îl amenință și-'l mân-

a fost și în timpul lui Solomon, îm-

1) Vedi „Arheologia Biblică“ alcătuită de mine; $. 10, pag. 24—27.
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preună

cu A/ia,

care

a predis

împărțirea

rega-

tului Israiltenilor și a mustrat pe Solomon, care
devenise

despotic

și aplecat

spre

idololatrie.

După desbinarea regatului aă fost mai mulți
Profeți dintre cari amintim pe /fe și F/isei. Nici
dela aceștia n'avem scrieri.
Literatura profetică începe din seculul al 9-lea
înainte de Christos, când statele vecine cu Israiltenii cresc și devin puternice, iar poporul ales se

desbină în două regate. Profeţii vestesc, că năvălirea streinilor asupra Israiltenilor este pedepsă
dumnedeiască. Dumnedei lasă pe popârele streine
ca să-'și îndeplinescă misiunea, executând pedepsa
dată de Dumnedeii, dar lehova nu va părăsi până
în sfîrșit poporul cel ales, ci iarăși îl va priimi.
Va veni Mesia —mântuirea tuturor poprelor, lumina ce se va descoperi neamurilor și slava lui Israil.

In genere Profeţii luai aminte ca Legea să se
observe întocmai, cultul să se facă potrivit Legei,
preoţii să fie demni de chemarea lor, să studieze
Legea și s'o propoveduiască poporului. Pe popor

In puţine cuvinte putem

dice: rolul Profeţilor

era ca să deștepte conșciinţa preoților, conducă&torilor și poporului spre a păzi Legea și a-şi în-

deplini tâte datoriile către Dumnedei și aprâpele.

$. 77. Profețule

veferitore la Mântuitorul.

Profeţii au rostit profeţii dintre cari unele

s'au

Ru
e

noși și drepți. Pentru abateri mustraă atât pe
cei mari, cât și pe cei mici; nu cruțai pe nimeni.
Din causa acesta îndeplinirea misiunei lor era r&splătită cu persecuțiuni, maltratări, une-ori și cu
morte.

i

îl îndemna să ducă viață virtudsă și sfintă, pe
cârmuitori și judecători îi îndemnat să fie ome-
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împlinit încă trăind contimporanii Profeţilor, iar
altele după trecere de mai multe vâcuri. Așa, un
«om al lui Dumnedei» a predis lui lerovoam (| [111]
Regii,

13, „__3),

că din seminţia lui David se va

scula un rege cu numele losia;—aceea ce s'a și
împlinit

după vr'o 350 de ani.

Osie şi Amos

pre-

dic, cu 40 de ani înainte, căderea regatului Israil.
Jsaia predice lui Sanherib, că-'l vor omori fiii săi.
Miheea predice nu numai căderea regatului Israil,
ci și a regatului luda, întârcerea din captivitate;
așa că, profeţiile lui cuprind un period de 200
de ani. /eremia predice unui profet mincinos, că va

muri în anul acela; —aceea ce s'a și împlinit. Tot
el a predis, cu 50 de ani înainte, căderea Babilonului, și că robia din Babilon va dura 70 de
ani. Daniil a predis sârtea viitâre a mai multor

împerății și a lui Alexandru cel Mare, ca și cum
ar fi scris o istorie.

Dar profeţiile,

cari s'au împlinit

după

multe

vecuri, sînt cele privitâre la viitorul Mântuitor
(Mesia). Epoca Profeţilor este plină de aceste

profeții,

așa că, spre a cunâșce

mai lesne

pe

cele mai însemnate, trebue a le clasifica. Deose-.
bim, deci, profeţii relative: 1) la timpul venirei

lui Mesia, 3) la seminţia
eşi El, 2) la misiunea Lui
vităței Sale. Siguranţa cea
ială, cu care sai rostit și

și locul din care va
și 4) la sfîrșitul actimai pe sus de îndosai împlinit aceste

profeţii, este o dovadă strălucită, că ele s'au rostit

prin revelațiune dumnedeiască,
s& pot privi ca fiind rostite

și că absolut nu

după săvirșirea fap-

telor la cari se referă.
1). Cea dintâi profeție despre timpul
lui Mesia

venire

este profeția lui /acoz, despre care am

vorbit ($. 6), anume,

că 1]fesia va veni când se
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va lua sceptrul din Iuda, adecă atunci când Iudeii nu vor mai avea domn din tribul lui luda.
lar dintre Profeţii proprii diși ai predis acesta în chipul cel mai lămurit mai ales Das,

care dice, că dela eșirea poruncei ca să se zi-

descă din noii Ierusalimul și până la Mesia vor
trece 70 de s&pt&mâni de ani, adecă 490 de ani.
El mai predice, că după ce esta va fi dat per-

dărei, fără judecată, cetatea și templul s& vor
dărima, jertfele vor înceta și va rămâne pustiire.
2). Avem apoi profeţii, că Mesia va fi din se-

minția

lui David,

se va naşce

în Vitleem din fe-

cidră şi că va fi nu numai fiiul lui David, ci și
al lui Dumnedei, nu numai Om, ci și Dumnedei.
Așa, Profetul /saia dice, că din lesei, tatăl lui
David, va descinde Acel peste care se va odihni
Duhul lui Dumnedeă (11,,).
Profetul /eremia, în acord cu cele dise de Isaia, predice că un urmaș al lui David va împărăți cu dreptate, va fi mântuitorul lui Iuda și
Israil și numele lui: Mântuitorul (23, ș şi 5).

Miheea arată, că locul în care
Mesia va fi Vitleemul (5, .).

se va

nașce

Că se va nașce în chip miraculos din fecidră,
predice /saia, care îl și numeșce Dumnedeii şi

(7, 3; 9,e).
3). Despre misiunea lui Cristos avem
ţii, că el va fi Profet—cum îl numeșce
Om

profeînsuși

Moise ($. 6) — vestind legea și voea lui Dumne-

deii din Ierusalim la tâte poporele şi fiind ascultat de tte popârele, iar Legea Lui este Legea

Domnului.
gătură

nouă

Prin El Dumnedei
cu poporul

Stă,

va

încheia„o le-

o legătură

spiri-

tuală, unită cu ertarea păcatelor și fără-de-legilor, și că EI va însoţi profeţiile Sale cu minuni
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și binefaceri către cei suferinzi. Aceste profeții
despre Mesia le rosteșce Miheea (4, 1), Jsaia
(2, 2), Jeremia

acestă

(31, s.). La

n6uă

legătură

se referă Sfântul Apostol Pavel când dice, că le-

gea veche s'a învechit prin legea cea n6uă încheiată de Dumnedeii cu poporul creștin și cu
tâte poporele prin Jisus Christos, Cel mai mare
decât toți Proorocii (compară Ebr. 8, sa).

Despre minunile ce va

săvirși Mesia predice

Isaia (35, s—e) dicend, că cei slabi la inimă s€
vor întări, ochii orbilor s& vor deșchide, urechile

surdilor vor audi, șchiopii vor sări ca cerbii şi
limpede va fi limba gângavilor.
Apoi avem profeţii, că Mesia va fi Preot, anume preot vecinic și după rânduiala lui Mel-

hisedec, care era împerat şi preot pe când preoţia încă nu era instituită și aducea ca jertfă pâne
și vin. Mesia se va aduce pe sine jertfă pentru
păcatele tuturor și va vindeca ranele tuturor.

Profetul

/saia este cel mai

categoric în

acestă

privință, căci el descrie pe viitorul Mântuitor
mai mult ca un Evanghelist decât ca un Profet,

arătând până în amărunțimi patimile şi felul mortei Lui (53, 1—0):
Mesia va fi și Împerat, însă nu împerat lumesc,

ci Împerat al Adevărului, Dreptăţei și Păcei, și

Împărăția

Lui nu

va avea

sfirșit. In acestă

pri-

vinţă tot /saia este cel mai clasic. EI dice: «Prunc

s'a născut n6uă fiiul și s'a dat n6uă, a cărui stăpânire s'a făcut preste umerul lui, şi se chemă
numele lui: Înger de mare sfat, Dumnedei tare,
Birvitor, Domn păcei, Părinte vecului ce va să

fie. Mare va fi stăpânirea lui; păcei lui nu va fi
hotar; pre scaunul lui David și întru împărăția
lui va ședea

ca

să o îndrepteze

și să o apere
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cu judecată și cu dreptate de acum și până în vc» (9, , și .).
4). Profețiile despre sfirșitul misiunei lui Mesia
sint generale și speciale. Cele dintâi descrii în

o ic6nă generală tâtă activitatea lui Mesia, iar
cele de-al doilea,
urmă a Lui.—

numai

părți

despre care

am

din

pe a Proorocului

Ca profeție generală avem
Daniil,

din sârtea

vorbit

mai sus. Apoi pe

a lui /saia, care dice, că Mesia va suferi, va fi
batjocurit, va pătimi și mârte pentru păcatele
nstre,—mortea de împăcare a neamului omenesc.

El o va suferi cu blândeță și fără să-și deșchidă
gura.

S& va inmormânta

împreună

cu cei nele-

giuiți, la cel bogat, apoi se va preamări, va vedea
pe urmașii sti prosperând, va vedea râdele durerei sale și se va îndestula. Va îndrepta pe mulți,

carii cred întru el; pentru aceea Dumnedei pe
mulți îi va da lui ca moșcenire, ca unui biruitor

care împarte pradă bogată; iar acesta, pentru-că
a purtat pecatele lor și s'a rugat pentru fără-delegile lor (53, —.).
Ca profeţii speciale despre sfirşitul misiunei lui

Mesia avem

profeția lui Za/aria,

că va fi vindut

cu

profeția lui Amos
și întunecimea

30 de

arginți

care predice,
(11,

„ Și 13);

despre cutremurul pământului

s6relui la mârtea lui Vesa (8, 3);

profeția Psalmistului despre învierea lui (15 [16));
profeția lui Osie despre învierea Lui a treia di
(6, —s);

profeția lui Danii? despre înălțarea Lui

(7, aa Și u; comp. Ps. 67 [68], 1), pe carel citeză și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către

Efeseni,

tot despre înălțarea Downu/ui;

profeția

lui /oi/ despre pogorirea Duhul Sfint (2, -»).
Acestea

sînt, în parte, profeţiile despre Mesa.
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nfărtivea generală a cărților profetice.

Profeţii ai vestit voea lui Dumnedei prin cuvintări pe cari cei ma! mulți dintre ei le-ai lă-

sat și în scris. Ei au scris în formă de cuvintări,
tratate, etc. (I [III] Regii 11,2 s.; etc.).
Scopul profeţiei a fost continuarea legăturei încheiată de Dumnedei cu Avraam pentru mântuirea tuturor.

Cele scrise de către cei mai mulți Profeţi ai
fost adunate la un loc. Scrierile mai mari s'au
rânduit înaintea

celor de o întindere

mai

mică:

Profet Mari şi Profeti Mici. Im scriere fie-care
Profet își păstreză individualitatea proprie. Stilizatori însemnați sînt: /saia, /oi/, Miheea şi Avacum.

Multe scrieri profetice

au inscripțiuni—la în-

ceputul saii în corpul scrierei—din cari se pote
cun6șce timpul în care a trăit respectivul scriitor,
sai împrejurările în cari unul sai altul a cuvintat ori a scris. Alte scrieri profetice n'ati inscripţiuni. De aici provine greutatea la înșirarea lor
hronologică (Joi/, Avaie, Avacum, Naum, Malahia).

Cu tâte
singură

că scrierile Profeților mici formaii o

carte, totuși în textul

ducerile greceșci s& numeră
a). PROFEȚII

original

și în tra-

deosebit fie-care.
MARI.

$. 79. /saza.
In fruntea Profeţilor mari stă /saia. Din cartea lui cunâșcem,

că era fiiul lui Amoț

(nu pro-

fetul cu numele Amos). El s'a născut în lerusalim. Nu se șcie din care trib saii familie făcea
parte.

A

fost căsătorit,

pâte

de

două

ori, şi a
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avut doi fii. El a început a profeți în timpul dom-

ni€i lui Osie, pe la anul 758 înainte de Christos,
și a profețit aprâpe 50 de ani, adecă până în

timpul domniei lui Ezechia (Hischia). Acest din

urmă rege avea mare considerație pentru Isaia;
nu tot ast-fel și cei înainte de el. După tradiția

iudaică, Isaia a

trăit până în timpul regelui Ma-

nase, care, cu tâte că îi era ginere, a poruncit
să fie tăiat în dâu& cu un ferestrăă de lemn.
Tradiţiunea acesta a fost admisă și de Creștini.
Dela Profetul Isaia avem o carte profetică împărțită în 66 capitule. In ea s& expun profeții

privitâre

nu numai la regatul

Israil și mai ales

la regatul luda, ci și cu privire la Sirieni, Tir,
Arabi, Idumei, Moabiţi, Filisteni, Egipteni, Etiopeni, Asirieni și Haldei. In special Isaia vorbeșce: 1) despre distrugerea imperiului Israil şi
Sirian; 2) anunță că Sanherib se va duce îm-

protiva Egiptului, cu care prilej regatul Iuda va
fi pustiit; 3) predice devastarea totală a regatului luda

liberarea

de către Haldei,

din

partea

lui Cir

exiliul

babilonic,

e-

(numit pe nume),

restaurarea templului și Ierusalimului, propoveduirea adevăratei credințe; 4) profețeșce dis-

trugerea imperiului Haldeilor și Babilonenilor ; în
urmă 5) vesteşce de Jfesia, nașcerea Lui din o
feci6ră, misiunea Lui profetică, viața și pati-

mile Lui.
In întrega

carte se disting trei părți:

doctrina

despre penitență (cap. 1—5); doctrina despre
Providență și puterea ei neînvinsă, în oposiție
cu opiniunile dominante ale timpului (cap. 6—39);
victoria Providenței întrun viitor depărtat (cap.
40—66).
In privința doctrinei despre penitenţă, bună-
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Gră, sînt

vrednice

de

luare

aminte

urme&târele

cuvinte ale lui, pline de însuflețire: «Spălaţi-vă,
curățiți-vE, ştergeţi vicleșugurile din sufletele v6stre, părăsindu-v&

de r&utăţile vâstre;

a face bine, căutați judecata,
năpăstuit,

judecaţi

săracului

învețaţi-ve

mântuiți
și

faceți

pre cel
dreptate

văduvei. Şi veniți să ne întrebăm, qice Domnul,
și de vor fi păcatele vâstre ca mohoriciunea,
ca zăpada

le voii

albi, iar de

vor fi ca rușala,

ca lâna le voii albi. Și de veţi vrea și m& veţi
asculta, bunătățile pământului veți mânca; iar
de nu veţi vrea și nu m& veți asculta, sabia ve
va mânca pre voi, că gura Domnului a grăit
acestea» (1, 15—ao)-

Pe Mesia îl descrie, precum am aratat ($. 17),
în așa mod, că Isaia pare a face istorie, iar nu
profeție. Din causa că se ocupă mult de C/riszos,
Isaia e supranumit «Evanghelistul Legei Vechi».
lată una din profeţiile sale, în care el înfățișeză. noul Sion,—Biserica, ce avea s'o întemeeze
Mesia, şi pe care el de departe o vede devenind stăpâna lumei: «Lumineză-te, lumineză-te
lerusalime, că vine lumina ta, şi mărirea Domnului preste tine a răsărit. Și vor umbla împă-

rații întru lumina
ta. Ridică

împrejur

și neamurile

întru strălucirea

ochii tăi și vedi

adunați pre

fiii tei întru tine; venit-aă toți fiii t&i de departe
și fetele tale pre umeri s€ vor ridica» (60, „,3;.)-

judecând după întinderea, conținutul şi forma
cărței lui, Isaia este cel mai mare și mai de
frunte dintre Profeți. Cuvîntările sale sînt scrise
cu măestrie

rară și sint pe

cât de

sublime,

pe

atât și de profunde. El are reputațiunea unuia
din scriitorii cei mai mari ai omenirei. Cu agerime uimitore cuprinde presentul în tâte amă-

!

|

!

;

;
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nuntele lui. Luminat de Spiritul lui Iehova pătrunde cele ce ai să se întemple întrun viitor
forte depărtat, ca și cum ar fi presente.
Limba, potrivită cu cuprinsul, este cât se pote
de curată şi de înțelesă; este plină de figuri poetice și retorice; tăria, sublimitatea şi seriositatea expresiunei nu-'i lipseşce.

Tot-de-una atât ludeii cât și Creștinii ai con-

siderat cartea acesta întregă, că este a lui Isaia
și scrisă de el. Incercările unora de a ataca integritatea cărței ai r&mas infructudse, ca unele

ce ai fost neseri6se.

Isaia mai scrisese și istoria lui Uzia
chia (II Cron. 26, sa; 32, ae).

și Eze-

Ş. 20. /eremia.
Ieremia a fost fiiul preotului Helchia, nu—
cum s'a credut—al arhiereului cu același nume,

care, în anul al 18-lea al domniei regelui losia
(641—610) a dat în templu peste autograful legei lui Moise. El era din tribul lui Veniamin
și sa născut în Anatot (adi Anata), spre miadănopte

de Ierusalim.

Misiunea

profetică

a înce-

put-o de tântr—în al 13-lea an al domniei regelui losia (629 a. Chr.)—în Anatot, una din
cele

13

cetăți

determinate

pentru

preoți, și a

continuat-o în Ierusalim până după distrugerea
regatului luda (588 sau 585). Deci activitatea
lui protetică ține timp

Timpul

de

peste 40 de

ani.

activităţei lui Ieremia coincide cu tim-

pul în care regatul Iuda, demoralisat, era în decadență şi aprâpe de suferirea pedepsei anun-

țată de Profeții de mai înainte.
Din causa profeţiilor sale neplăcute poporului,
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leremia a fost nevoit s€ fugă din Anatot

și să

se stabilescă în Ierusalim, căci nu numai locuitorii, ci și rudele sale voiau să-'] perdă (11, ,s—23).

De alt-fel şi în restul vieței sale, Ieremia, ca nici
unul din Profeți, a avut să îndure din partea
connaționalilor săi: ris, batjocură, hulire, bătăi,
atentate contra vieței, dar tote acestea nu laă

abătut din calea sa ca mijlocitor între Dumnedei și Gmeni.
La mortea regelui losia, leremia a compus
plingeri pentru el. Cu tâtă furia poporului ela
predis captivitatea babilonică de 70 de ani. Când
Haldeii au venit și au ocupat Ierusalimul, au

prins pe regele Zedechia,
în Babilon,

leremia

Lai orbit și lait dus

era în închisore. Nabuhodo-

nosor la eliberat, la tratat cu multă bunăvoință
și i-a dat voe sau să mergă în captivitate, sai
să r&mână în patrie. El a preferat să rămână în
patrie și ca atare s'a dus la Miţpe, unde ca guvernator

asupra

restului populaţiunei

sărace

fu-

sese orânduit Godolia. Populațiunea nu s& înțelepțise în urma

neajunsurilor ce îndurase;

a pus

la cale pe un Gre-carele Ismail să ucidă pe Godolia.

Spre

a se pune

la adăpost

de ori-ce r&s-

bunare, populația fuge în Egipt, constrîngend și
pe leremia să mergă cu ei. Fugarii s'au stabilit
în Tafne. Nici aici n'a încetat leremia de a-i
mustra din causa idololatriei. Pentru

rul Pa omorit cu petrii.
După

mortea

lui s'au

convins

acesta popoIsrailtenii

atât

de mult de adevărul spuselor sale, în cât aă făcut din leremia un obiect al miturilor. S& credea
că el are să fie înainte mergătorul lui Mesia, aplicându-i-se locul din Deut. 18, „ș. Alusiuni la
acestă credință găsim în Mat. 16,
I6n l,a.
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Cartea lui Ieremia (Proorocia) cuprinde, în 52

capitule, profeţii relative (în mare parte) la Israil
teni și la alte popore. După ce expune chema
-

rea sa la misiunea profetică, mustră poporul din
causa decadenței morale și îl îndemnă să se în-

drepteze. Predice distrugerea regatului Iuda, captivitatea babilonică, care va dura 70 de ani (25,
„.),

întârcerea în patrie, restaurarea Ierusalimului Și

templului. Predice și pe viitorul Mântuitor.
Anunță apoi sârtea viitâre a Egiptenilor, Amon
iților și altor popsre, precum și căderea
impe-

riului babilonic. În ultimul capitul (52)—un adaus

făcut pote de un alt scriitor biblic-—să descr
ie a
doua ocupare a lerusalimului, luarea _visti
eriilor

din templu, eliberarea lui lehonia (după ler. 24,,)
sai loiahin în al 37-lea an al exiliului babilonic
și tratarea lui cu bunăvoință

din

partea

regelui

babilonean Evil-Merodah.
Cartea (Proorocia) lui Ieremia ni st înfățișeză
ca 0 variațiune de profeţii, visiuni, acte simbo
lice și felurite întemplări din viața autorului.
La

așezarea materiei scriitorul a avut în veder
e ordinea reală, iar nu cea hronologică.
„Ca limbă şi stil Ieremia e inferior lui
Isaia,

Osie și altor Profeţi.
Aducem aici câte-va rânduri din
anume chemarea lui la profeție:
Domnul mâna sa către mine, și s'a
mea, şi a dis Domnul către mine:

cartea lui, și
«Și a întins
atins de gura
fată am dat

cuvintele mele în gura ta; iată te-am
pus preste
neamuri și impărății, ca să smulgi şi
să strici și

să risipeșci și iar să zideșci şi să resădeșci»
(1, 1).
Dumnegeiă a ales pe Ieremia ca să vestescă

poporului

S&i,

osebitde cele privitâre la Mesia,

aceste dou& adeveruri înfricoșate:
INTRODUCERE

IX

VECHIUL

TESTAMENT

1) că cetatea
5.

66

şi templul vor fi dărâmate și prefăcute în cenușă
de oștile lui Nabuhodonosor; 2) că mijlocul ce
mai avea poporul, căpeteniile și înşiși regii de
a înlătura lovitura cea din urmă, era de a se
supune acelui rege ales de Dumnedeii ca r&s-

bunător

al Si.

In privința compunerei
vat, că în anulal 4-lea al
leremia a însărcinat pe
să scrie tote profeţiile
rupt-o și a ars-o. Atunci

cărței avem de obserdomniei regelui loiahim,
Baruh (fiul lui Neriia)
într'o carte. Regele a
leremia a pus pe Baruh

să scrie încă o dată acele profeţii. De astă dată
sai

adaus

și alte

cuvintări.

Dar

și

acestă cu-

legere s'a perdut. Cartea în forma actuală s'a
făcut între al 35-lea și al 70-lea an al exiliului
tot de către Baruh, conlucrând

și Pro-

fetul leremia (51, e). Capitulul 52 pote că este
adaus făcut de Baruh după mortea lui Ieremia.
Intregul cuprins (afară de capitulul 52) este
dovadă pentru individualitatea Profetului leremia.

De aceea integritatea și autenticitatea profețiilor
sale ati fost recunoscute tot-de-una ?).

1) In

traducerea

alexandrină

celea cari sint îndreptate

mai

contra

în alt-fel decât în textul original:
Textul original:
Cap.

49 say

e»

e

e

o.

multe

16:

49,

28-—a0

49,

23

48,

23:

20, 1536

și

+

Cap.

25, u—

26, i— ae:
27 şi 28,
29 —aaa
30,

15
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.

anume

a-

streine, sînt înşirate

Spiuaginta:
e

Tae
e...
Bș BL...
AT.
49, ae
ec...
49,

capitule,

popârelor

3

32

12716

ea

babilonic,
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Ş. 27.

/ezechal

Jezechiil a tost dus în captivitate în Mesopotamia împreună cu regele Ioiahin (lehonia), la
anul 599, și sa stabilit în Tel-Abib lângă rîul
Chebar sai Hobar. EI era fiul preotului Buzi și
a fost căsătorit. El a început a profeți în al

5-lea an al exiliului s&u,

adecă

la anul

594, și a

continuat în exil 22 de ani, adecă până la anul 572. Când a murit, nu să șcie. După o tra-

diție iudaică
în exil.

se

crede

că a fost ucis de Israiliți

In ce priveşce cuprinsul cărței (48 de capitule)

observăm,
Domnului

că lezechiil fiind în captivitate, mâna
a fost asupra lui și s'a umplut de

duhul profeții, predicend dărâmarea lerusalimu-

lui, sOrtea altor popsre, întârcerea din captivitate. Despre Mesia are profeţii în mai multe visiuni (22), din cari dou s& cetesc în s&ptemâna
patimilor, și anume: visiunea despre cele patru
hiare, sub cari sfinții părinți aă cunoscut pe cei
patru Evangheliști (1, „—+0); apoi visiunea despre
câmpul cel plin de se de 6meni, spre care pro-

fețind el s'au alcătuit iarăși în trupuri, apoi proorocind din noă a intrat în ele duh de viață
(37, ,, s.). Acestă din urmă visiune închipueșce
învierea morților, despre care /isus Christos, prin

mortea

și învierea

Sa,

ne-a

dat

cea mai

mare

chizășie. lezechiil chemă cu multă ardâre la pocăință pe pEcătoșii din tâte vecurile și le făgădueșce iertare (18, „,—,1). Prin gura lui Iezechiil, Dumnedei dă poveţe pătrundătâre păstorilor sufleteșci ai poporului, vestindu-le, că din

mâna lor va cere tot sufletul ce sar perde (34, „,s.).
Limba din Cartea lu? Jezechiil e mai inferidră
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şi decât cea din Proorocia lui Ieremia. Fa e mai
supusă influenţei streine. Cuvinte noui, greșeli gramaticale nu lipsesc. Din causa multelor visiuni, acte

simbolice şi figuri, lezechiil e forte grei de priceput.
Autorul e însuși lezechiil. El vorbeșce în pers6na întâia. Nimic nu s€ pote găsi în carte ca
dovadă că ea ar proveni din o epocă posterioră
Profetului. De aceea autenticitatea scrierei este
pusă mai pe sus de ori ce îndoială.
$.

22.

Dana].

In Septuaginta locul acestui Profet este îndată
după lezechiil, ca al patrulea dintre Profeţii cei
mari.

In originalul ebraic « Dazi4/» este pus între

Aghiografe.
De forte tenăr a fost trimis de Nabuhodonosor
(604—561) în Babilon, împreună cu alți trei tineri:

Anania,

Misail

şi Azaria.

Daniil era din fa-

milie nobilă din luda. Regele le-a schimbat numele

la toți patru. Toţi patru aveaă a fi crescuți

și instruiți în așa fel ca să devină proprii pentru a ocupa funcțiuni înalte de stat. După trei
ani Daniil

nea din
nedei

a terminat

t6tă inima
l'a înzestrat

cursurile.

la Legea
cu mare

Pentru-că

părintescă,
înțelepciune

el ți-

Dumși

cu

darul de a explica visiuni și visuri şi de a predice viitorul. Lui Nabuhodonosor 'i-a explicat un
vis și pentru acesta a fost numit locuţiitor al regelui în provincia Babilon. Regelui Belșaţar 'i-a
explicat cele trei cuvinte ce ai fost scrise în
chip extraordinar pe un părete al salei de mâncare (ene-tekel-ufarsin : a numerat Dumnegeă

regatul t&u şi "i-a pus capăt; la cumpezit în cumpănă și la aflat prea ușor; la îmzpărzit și la dat
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Medilor și Perșilor). Pentru

acesta regele l'a fă-

cut al 3-lea satrap al regatului. In acestă demnitate a r&mas până cel puţin în al 3-lea anal

ocupărei Babilonului
cei-l-alți satrapi

de

către

au căutat

Cir, cu

să-l

perdă

tâte

că

în chipul

următor: Daniil ținea forte mult la Legea sa. Satrapii aă făcut pe rege să dea ordin ca, sub pedepsa de a fi aruncat în grâpa cu lei, nimeni,
timp de 30 de dile, să nu se râge și să nu se
închine vre unui dei saă vre unui om, decât numai

regelui. Daniil

nu

s'a supus

cat în gr6pa cu lei, dar nu i sa
Mic.

Atunci

regele

a poruncit

și a fost arun-

întemplat

ca

ni-

vrășmașii lui

Daniil să fie aruncați în grâpa cu lei, și a decretat ca Religie a statului pe cea a lui Daniil.

Daniil a trăit vro 90 de ani și a avut renume
de om drept și înțelept (ez. 14, ,, 20; 28 3).

Cartea Daniil (12 capitule)

d6u€

părți:

una

se

compune

istorică și alta profetică.

din

Partea istorică (1—6): Nabuhodonosor ocupă
lerusal:mul, ia vasele din templu și duce cu sine

_

între alţii și pe Daniil cu cei trei tineri. Creșcerea şi instruirea lor. Visul lui Nabuhodonosor Și

explicarea lui. Daniil și cei
demnități

înalte.

Aruncarea

trei

tineri ajung la

celor trei tineri

în

cuptorul cu foc. Alt vis al lui Nabuhodonosor;
îmbolnăvirea lui. Inscripțiunea miraculâsă de pe

părete și explicarea ei. Daniil satrap. Uneltirile
celor-l-alți satrapi în contra lui. Grâpa cu lei.

In partea profetică (1—12) să expun patru vi-

siuni.

Celebră

este

urm&târea

profeție:

«Ș&pte-

deci de s&ptămâni (de ani) s'ai tăiat preste po-

porul
șescă

ştergă

t&ă și preste cetatea sfîntă, ca să se sfirpăcatul și să se sigileze păcatele, să se

fără-de-legile,

să se curățe

nedreptăţile,
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de cea

a altor autori

biblici, prin întrebuințare

de construcțiuni deosebite și prin cuvinte influențate de limba aramaică.
Stilul e poetic-retoric. Expunerea adese-ori e
întreruptă. Acesta st datoreșce

lipsei de legătură

dintre părțile constitutive ale cărței. Din acestă
causă

Profetul

devine

Autenticitatea
rurea. Osie,
fetul Amos.

neînțeles,

une-ori.

cărței a fost recunoscută

autorul

pu-

ei, e în dependență de Pro-

Ş$. 2z.

foi],

Din cartea ce-i pârtă numele resultă, că /0;/
a fost fiiul lui Petuel și că activitatea profetică 'și-a

exercitat-o în regatul luda pela anul 850 a. Chr.
Cartea

lui /oil cuprinde

următârele:

o secetă

cumplită și patru cete de Jocuste 1) pustiesc țara,
ca pedepsă

pentru

fâră-de-legi; în viitor poporul

s& va bucura de o stare fericită; s& predic timpurile mesianice, în cari Spiritul lui Dumnedei
se va comunica la tot corpul; vrășmașii ludeilor
vor fi judecaţi

și pedepsiți

cu asprime.

La Profetul loil se referă „Sfântul Apostol Pe/ru când adevereșce, față de ludei, Pogorârea Duhului Sfînt asupra Apostolilor adunați în foișorul

din

Ierusalim

(comp.

F.

Ap.

2, 4—2)-

Limba e liberă de ori ce influență streină.
Autenticitatea cărței nici o dată n'a fost pusă
la îndoială.
Ş$. 25.
Amos
de

Amos.

a fost păstor din Tecoa în regatul Iuda.

1) Cele patru cete de locuste, de către unii sînt explicate literar,
către alţii alegoric: patru armate vrășmașe.
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El a profetisat în regatul Israil
de

căpetenie

unde

poporul

la Bet-EI, locul

se

închina

de aur. Profeţiile lui s& referă întru
regatul luda. Timpul activităţei sale
pul domniei lui leroboam II din Israil
și Uzia din Iuda (811—759). Deşi

la viței

cât-va și la
cade în tim(823—781)
păstor, scri-

erea ce avem dela dînsul dovedeșce, că autorul
avea cunoșcințe de Lege, istorie, geografie ȘI astronomie.

In Cazfea lui Amos (9 capitule) să expun urmetorele: Profetul anunță sârtea viitâre a celor

cari neliniștesc pe Israil; mustră idololatria, fărăde-legile și desfreul poporului Israil, promițând pedepse; țara va fi pustiită și poporul dus în captivitate de către Asirieni. Amazia din Bet-EIl,
preotul lui Baal, unelteşce pentru alungarea lui

Amos;

Amos îi predice că femeea

destrenată

sa va deveni

în Samaria, fiii şi fetele sale vor muri

de sabie și însuși Amazia s& va sfirși în țeră
streină. Regatul Israil st va distruge, dar o parte
dintre

locuitori

va gusta

fericirea timpurilor. vi-

itore. Profetul descrie (în cap. 9) şi fericirea timpurilor mesianice.
La una din profețiile lui Amos

ful Apostol

neamurile

Iacov (F. Ap.

se referă

S/n-

15, «6) învețând,

că

pot intra în Creștinism fără a fi supuse

ceremoniilor legei

mosaice,

căci scris este: «Să

caute cei-l-alți din 6meni pre Domnul și tote
neamurile preste cari s'a chemat numele met»
(comp. Amos 9, ,, și 12).

Limba e corectă și frumosă. Stilul deşi simplu,
dar e plin de tablouri luate din natură și din

viața păstorescă.

Autenticitatea
rurea.

cărței

a fost

recunoscută pu-
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$, 26. Avadie.
Avdie (Obadia) este anterior lui loil și cel mai
vechiă dintre toți Profeții mari și mici. Cartea sa
nu ne dă nici o cunoșcință despre autor; atâta numai s€ constată din ea, că era iudei. Activita-

tea lui profetică a fost pela anul 880 înainte de
Christos.
Cartea

lui s& compune numai

dintr'un

capitul

şi trateză despre pedepsa viitâre a Edomiţilor,
cari ai dat ajutor inimicilor regatului luda. luda

vinte:

«Și (fiii lui Israil) se vor sui mântuiți din

muntele

Sionului,

ca să isbândescă

asupra mun-

telui lui Isav, și va fi a Domnului împărăția.»
Cu alte cuvinte: împărăția adevărului, cea întemeiată de Mântuitorul, va remâne în veci, cum

și dice Simbolul Credinței:
nu va avea sfirșit.»
Cartea

«<a căruia împărăție

acesta e cea mai mică din Cărţile Pro-

fetice. E scrisă întro limbă cam aspră și fără
ornamente retorice, dar formeză un întreg de sine
stătător

și bine

ordinat.

Autenticitatea ei n'a fost atacată.
Ş$. 27. /ond.
Zona fiiul
Zebulon) a
Christos.
Scrierea
rică, totuși

lui Amittai din Gat-Hahefer (tribul
profeţit pela anul 820 înainte de
sa (4 capitule) deşi are formă istoeste pusă între Cărţile Profetice din

|
|
|
AH a:
mai

s& va reîntârce din captivitate, va stăpâni locurile acelora şi se va bucura de fericire în timpurile mesianice.
Avdie sfirșeșce profeția sa cu urmetorele cu-
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causa

că lonă nu era numai Profet

profetic. În ea să expun

ci și un tip

urmstârele: Dumnedeii

a poruncit lui lonă să se ducă la Ninive ca să
predice pocăință. De temă că locuitorii de acolo

pot fi prea lesne iertați de Dumnedei, lonă nu
se supune.

Se duce

la Iafo, intră într'o corabie,

cu gândul de a fugi la Tarsis (Iartes). Călătorind pe mare s€& întemplă o furtună atâta de înfricoșată, în cât toți credeai că ai să piară în
valuri. Corăbierii îngroziți cer ajutor dela dei,
însă în zadar. lonă dormea. El este deșteptat și
provocat de corăbieri ca să se râge Dumnedeului s&ii spre a-i scăpa de perdare. Furtuna nu

înceteză.

Atunci

corăbierii

gândesc, că

trebue

să fie cu ei vre unul pe&cătos, din a cărui pricină viața tuturor este în primejdie, şi aruncă
sorți pentru dovedirea aceluia. Sorţul cade pe

lonă. E] spune cine este și ce misiune avea de

îndeplinit. După cererea sa este aruncat în mare.

Furtuna

lonâ,

înceteză.

care stă în

Un pesce
peșce

trei

mare!)

înghite

dile și trei

pe

nopți,

rugându-se lui Dumnedeă. După trei dile peșcele
asvirle pe lonă la țărm. Dumnedei porunceșce
a doua ră lui lonăâ ca să se ducă la Ninive.
De astă dată se duce și vesteșce pocăință, pentru

care e vreme numai 40 de dile. Ninivitenii se
pocăesc și Dumnedei îi iertă. lonâ să supără
de acesta, iasă din cetate, își râgă morte și-și

face o colibă în care locueșce. Dumnedei face
să crescă lângă ea o fizeâ?), care îl apără de căl1). Prin
stă

x1,roş,

acesta e de înţeles syualus
în traducerea

română:

chareharia. In Septuaginta

kit mare. Dar

kitul are gruma-

zul fârte îngust, iar în charcharia s'aă găsit nu numai Gmeni, ci
Şi cai.
3). Prin acesta

e de înțeles rieinus cammunis, care creşce

degrab. In traducerea română i se mai dice: cucurbetă,

fârte
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dura ssrelui. Peste n6pte un verme atacă tivga
și s& usucă. lonâ s& supără din noi și iarăși își
r6gă morte. Dumnedei îl certă dicendu-i: îţi
pare rei că s'a uscat tivga de care întru nimic
nu te-ai îngrijit; mie să nu-'mi pară râu de cetatea Ninive în care numai prunci nevinovaţi sint
peste 120.000, afară de vite multe?
Din modul de expunere și din limba care sc€-

ca preînchipuire a Sa. Și, în adever, lonâa servit în practică și teorie ideei realisate de Mâz-

tuitorul, că predica despre pocăință și credință,
și mântuirea

ce urmeză în urma

tora, va trece

dela

ludeii

efectuărei aces-

nepocăiți la Păgânii

cei pocăiți.

Ş$. 28.
dar

Mhheea.

Miheea a profetisat pentru amândâu& regatele,
mai ales pentru luda, patria sa, în timpul

lui lotam (759—'743), Ahaz (743—'727) şi Ezechia sai Hischia (727—698); deci a fost contiporan

cu Isaia.

Cartea
Profetul

sa (7

capitule)

cuprinde

urm&torele:

mustră fără-de-legile, idololatria, lăcomia

și alte abateri, și pe profeții cei falși; anunță
căderea ambelor regate, dărâmarea lerusalimului,
exiliul,

înapoiarea

în Vitleem;

în patrie;

nașcerea

fericirea din acele timpuri.

lui Mesia

e
e aie

canon, care s'a încheiat în timpul Profetului Malahia saă îndată după acesta (vedi $. 62).
lonă este recunoscut de Mântuitorul Christos

veceeati ere

erea acesta s'ar fi compus în timpul Maccabeilor,
s€ înlătură prin faptul, că scrierea a figurat în

e ie

m&nă forte mult cu cea a Profeţilor anteriori, se
vede că autorul cărței este lonâ. Ideea că scri-

17

In

Cartea

(1, 2;

3—5;

lui Miheea
6, 7),

st deosebesc

cari stai între

legătură.__
Afară de profeția,

că

Cristos

sine

trei părți
în strinsă

se va nașce în

Vitleem—ia care se referă S/ântu/ Apostol și Evanghelist Matei (2, ş şi ș)— e vrednică de luat
aminte profeția lui despre dărâmarea lerusalimului, din causa fără-de-legilor poporului evrei

și ale căpeteniilor lui. lacă acea profeție: « Audiţi

acestea, povăţuitorii casei lui Iacov și ai casei lui
Israil, cei ce urâţi judecata şi tâte cele drepte

le resvrătiţi;

cei ce zidiți Sionul cu

sângiuri și

Jerusalimul cu strâmbătăţi; povăţuitorii lui pentru
daruri judecă, și preoții lui pentru plată r&spundeai, și proorocii lui pentru argint vrăjeaii și pre

Domnul

se odihneai, dicend: ai nu este Dom-

nul întru noi? nu vor veni

Pentru aceea, pentru
va ara, şi lerusalimul

asupra nâstră rele.—

voi Sionul ca o ţerină st
ca o păzitâre

de pâme va

fi, şi muntele casei întru desiș de dumbravă».

Limba Profetului e clasică. Stilul, precum se
vede din citatul adus, e sublim și vioi. Expunerea e plină de asemănări şi de tropi. Caracteristic profetului Miheea este trecerea repede
dela ameninţare la promisiune şi dimpotrivă.

$. 20. Naum.
Naum a profetisat în regatul Iuda, în a dâua
jumătate a domniei regelui Ezechia (727—698),
fiind-că din cartea sa resultă, că regatul Israil
să risipise şi Asirienii umiliseră regatul Iuda.
In scrierea ce a compus (3 capitule), Naum
predice dărâmarea Ninivei, care nu ascultă mult
de îndemnările

profetului lonă, și distrugerea im-

|
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periului asirian; statul teocratic s€ va întemeia
iarăși, dar puterea Ninivei rămâne cădută pentru
tot-de-una.
lată cum vesteşce Naum, casei lui luda, eli-

berarea ei: «Zdrobi-volu toiagul cu care vrășmașul te-a lovit, și legăturile tale le voii rupe, că
grabnice sînt preste munți picidrele celui ce binevesteșce și ale celui ce veșteşșce pace.» La acestă

profeție se referă Sfintul Apostol Pavel în Epistola către Romani, vorbind despre propoveduirea
evangheliei, care aduce pace între popore (10 ,ș;
comp. Naum 1, «3 Și 1ș)Cele trei cuvintări din cari s& compune cartea,
stau în strinsă legătură. In contra unităței scrierei nu s& pâle aduce nimic. Limba e scutită
de elemente streine, deci, e clasică. Stilul e po-

etic și clar,
Canonicitatea

cărței

na

fost

pusă

la îndo-

ială nici o dată.

Ş. 20. Avacum.
Din

cartea

lui cunâșcem

numai,

că era levit.

Acesta resultă din inscripția cap. III.
Avacum predice năvălirea Haldeilor
plată

după

bătălia

dela

Circesium

(înt&m-

în anul 607

înainte de Christos), pe care o vor apuca mulți
dintre

contiporanii

săi.

El a profeţit pe timpul regelui Iosia (641—610),
şi anume după anul 629 înainte de Christos).
3), Unii aii credut că Profetul în cestiune este identic cu Avacum, despre care să aminteşce în al 3-lea adaus apocrif la Cartea Daniil (14, 3), dar aşa ce-va nu e de admis, căci hronologia
să împrotiveșce. Anume: în amintitul adaus apocrif să dice, între
altele, că Cir a provocat pe Daniil să se închine balaurului, fiind-că
e vi şi mănâncă; Daniil răspunde, că va omori balaurul fără de
sabie și toiag, aceea cea şi făcut; poporul se revoltă și cere ca
_ Daniil să fie pedepsit; Profetul Daniil a fost aruncat într'o grâpă
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Scrierea Profetului Avacum constă din trei ca-

pitule. De cuprins profetic sint numai cele dintâi
dâu& capitule. Capitolul al treilea este o cântare.

In primul capitul predice devastarea și distrugerea regatului luda de către Haldei din pricina

r&utăţei și stricăciunei poporului.
In capitulul al doilea predice căderea Haldeilor din causa sumețţiei și crudimei lor.
In cântare, laudă măreţia şi binefacerile divine
către poporul cel ales, care, la rândul s&ă se arată, însă, r&i și neascultător.
Acestă cântare e întrebuințată în Biserica creştină, ca temeti, în fie-care a treia odă din canâne.
In cap. 2 vers. 4 din profeția sa, Avacum dice:

«Cel drept al mei din credință va fi viii.» S/ân-

tul Apostol Pavel
în Epistola către
tre Galateni (3,
Caracteristica

citeză acest adevăr de dâu& ori:
Romani (1, ,1) şi în Epistola că12).
stilului lui Avacum este subli-

mitatea și însuflețirea. Acestea denotă epoca în
care profeția era în fldre.
Limba se deosebeșce prin multe expresiuni alese, ce sînt proprii numai acestui autor.

Redactarea

cărței este a autorului (2, ,).

Autenticitatea ei a fost recunoscută tot-de-una,
cu lei, în care a stat șese dile, fără să i se întemple ce-va; în
diua a şesea un Gre carele Avacum ducea în Palestina demâncare
secerătorilor la câmp; pe când ducea, a fost luat de un înger şi
dus prin aer în Babilon la Daniil. Cum se vede, domnitor era
Cir (558—529). Profetul Avacum a profetisat după al 12-lea an
de domnie a lui Iosia, rege în luda (641—610). Cir a ocupat Babilonia la 536 sai 537. Avend în vedere atât acestă dată, cât şi
anu! 629 când profetul Avacum 'şi-a început misiunea de profet,
urmeză că el se afla, în timpul ocupărei Babilonici de către Cir,
în etate de 92 sai 93 de ani, ceea ce însemneză că trebue să fi
fost mai mare de 100 de ani, de Gre-ce trebue socotit atât timpul
ce a trecut până să profetiseze, cât şi timpul ce a trecut dela
ocuparea Babiloniei de către Cir până la aruncarea lui Daniil în
grâpa cu lei. Dar, date istorice positive nu avem, că Profetul
Avacum ar fi ajuns acestă virstă înaintată,
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periului

asirian;

statul

teocratic

s& va întemeia

iarăși, dar puterea Ninivei rămâne cădută pentru
tot-de-una.
lată cum

vesteșce

Naum,

casei

lui

luda,

eli-

berarea ei: «Zdrobi-voliu toiagul cu care vrășmașul te-a lovit, și legăturile tale le voii rupe, că
grabnice sînt preste munți picidrele celui ce binevesteșce și ale celui ce veșteșce pace.»

La acestă

profeție se referă Sfintul Apostol Pavel în Epistola către Romani, vorbind despre propoveduirea
evangheliei, care aduce pace între popore (10 „;
comp. Naum 1, 13 Şi aș).

Cele trei cuvintări din cari s& compune cartea,
stau în strinsă legătură. In contra unităței scrierei nu s& pâle aduce nimic. Limba e scutită
de elemente streine, deci, e clasică. Stilul e po-

etic și clar.
Canonicitatea

cărței

na

fost

pusă

la îndo-

ială nici o dată.

Ş. 20. Avacum.
Din cartea lui cun6șcem numai, că era levit.
Acesta resultă din inscripția cap. III.

Avacum predice năvălirea Haldeilor (întemplată după bătălia dela Circesium în anul 607
înainte de Christos), pe care o vor apuca mulți
dintre

contiporanii

săi.

El a profeţit pe timpul regelui Iosia (641—610),
şi anume după anul 629 înainte de Christos)).
1), Unii aă credut că Profetul în cestiune este identic cu Avacum, despre care să aminteşce în al 3-lea adaus apocrif la Cartea Daniil (14, 3); dar aşa ce-va nu e de admis, căci hronologia
să împrotiveşce. Anume: în amintitul adaus apocrif să dice, între
altele, că Cir a provocat pe Daniil să se închine balaurului, fiind-că
e vii și mănâncă; Daniil răspunde, că va omori balaurul tără de
sabie şi toiag, aceea cea şi făcut; poporul se revoltă și cere ca
„Daniil să fie pedepsit; Profetul Daniil a fost aruncat într'o grâpă
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Scrierea Profetului Avacum constă din trei capitule. De cuprins profetic sint numai cele dintâi
două capitule. Capitolul al treilea este o cântare.
In primul capitul predice devastarea și distru-

gerea regatului luda de către Haldei din pricina
r&utăței

și stricăciunei poporului.

In capitulul al doilea predice căderea Haldeilor din causa sumeției și crudimei lor.
In cântare, laudă măreţia și binefacerile divine
către poporul cel ales, care, la rândul săi se a-

rată, însă, r&ă și neascultător.

Acestă cântare e întrebuințată în Biserica creştină, ca temeiiă, în fie-care a treia odă din canne.

In cap. 2 vers. 4 din profeția sa, Avacum dice:
«Cel drept al mei din credință va fi vit.» S$/întul Apostol Pavel citeză acest adevăr de dâut ori:
în Epistola către Romani (1, ,+) și în Epistola către Galateni (3, 12).
Caracteristica stilului lui Avacum

este

subli-

mitatea și însuflețirea. Acestea denotă epoca în
care profeția era în flâre.
Limba se deosebeşce prin multe expresiuni a-

lese, ce sînt proprii

numai

acestui autor.

Redactarea cărței este a autorului (2, 2).

Autenticitatea ei a fost recunoscută tot-de-una,

cu lei, în care a stat

șese dile, fără să i se

întâmp

diua a şesea un 6re carele Avacum ducea în Palesti le ce-va; în
na demâncare
secerătorilor

la câmp; pe când ducea, a fost luat de un
înger şi
dus prin aer în Babilon la Daniil. Cum se
vede, domnitor era
Cir (558—529). Profetul Avacum a profetisat după
al 12-lea an
de domnie a lui Iosia, rege în luda (641—610),
Cir a ocupat Babilonia la 536 sai 537. Având în vedere atât
acestă dată, cât şi
anu! 629 când profetul Avacum 'şi-a începu
t misiunea de profet,
urmeză că el se afla, în timpul ocupărei
Babiloniei de către Cir,
în etate de 92 sati 93 de ani, ceea ce însemn
eză că trebue să fi
fost mai mare de 100 de ani, de Gre-ce trebue
socotit atât timpul
ce a trecut până să profetiseze, cât și
timpul
ocuparea Babiloniei de către Cir până la arunca ce a trecut dela
rea lui Daniil în
grâpa cu lei. Dar, date istorice positiv
e nu avem, că Profetul
Avacum ar fi ajuns acestă virstă înaintată,

80

$. 37. Sofoute.
Ca nici unul dintre Profeţi, .Sofonie nu se mulțămeşșce a spune

numai al cui fii este, ci pome-

neșce și alți ascendenți ai sti, dicând: «fiul lui Cuș,
fiiul lui Godolia, fiiul lui Amaria, fiiul lui Ezechia»

(1,,). În acest din urmă, numit fără altă determinare mai de aprâpe, de 6re ce autorul îl presupune
destul de bine cunoscut cetitorilor s&i, s& recu-

nOșce regele Ezechia sai Hischia (727—698) din
luda. Prin urmare Sofonie ar fi fost strănepot al
regelui Ezechia, sai cel puțin el făcea parte dintre cei nobili, cărora el să și adreseză cudeosebire.
Sofonie însuși spune, că a profețit în timpul

lui losia (1, ,) regele Iuidei (641—610),

Acesta

resultă și din cuprinsul cărței, mai ales din împrejurarea, că el vorbeşce de căderea Ninivei ca
de ce-va ce avea să se întemple, precum s'a și
întemplat în anul 605.
Cartea ș'a compus-o Sofonie înainte de anul
al

18-lea

al domniei

lui losia, de dre:ce în carte

s& aminteșce de r&mășițele cultului idololatru,—
rămășițe ce ai fost înlăturate de regele losia
(între al 12-lea și al 18-lea an al domniei lui).
In carte

(trei capitule)

Sofonie

predice

apro-

piata distrugere a regatului luda din causa necredinței și idololatriei; provâcă la pocăință şi
îndemnă

pe

cei

cucernici

să nu

se abată

dela

Legea Domnului. Predice peirea Filistenilor, Moabiților, Asirienilor (cu Ninive) şi a altor popore
ce ai asuprit pe poporul cel ales. Poporul Domnului va suferi; partea lui cea bună s& va înapoia din exil și s& va bucura de fericirea la care
vor fi chemate

El mângâe

tte

popârele.

lerusalimul, încredințendu-l

că în-
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tr'o di Domnul va fi în mijlocul lui: «Bucură-te
fGrte fata Sionului! Vesteșce fata lerusalimului!

Veseleșce-te și te mângâe din tâtă inima ta! Şters-a

Domnul

nedreptăţile tale și te-a isbăvit din mâna

vrășmașilor

tei. Imperăţi-va

Domnul

în mijlocul

tei și nu vei mai vedea rele» (3, ,, şi 1). Promisiunile cele ce predice aici Sofonie, s& referă

și la Biserica lui C/zisfos, pentru care st ceteșce
acestă profeție la Duminica Stâlpărilor.
Tâte trele capitulele form&ză un întreg, care,

ca la nici unul din Profeţi, are în vedere
potrivă

iconomia

Dumnedeiă.
Profetul

de o

răsplătitâre și pedepsitâre a lui

n'are nimic care să se raporte în chip

explicit la persâna viitorului Mân/uifor, totuși, tonul general al sfirșitului cărţei sale este mesianic.
Autenticitatea

cărței acesteea nu e contestată,

$. 32. Aghei.

Profetul Ag/ei

"şi-a început

activitatea în a-

nul al doilea al regelui persan Darii | Istaspe
(521—485), adecă dela anul 520 înainte. Prin
urmare a fost contimporan cu guvernatorul Ze-

rubabel şi cu arhiereul /osua. Amănunte

asupra

persnei lui, n'avem. Până când își va fi continuat activitatea profetică, nu cunșcem.

Scrierea sa s& compune

din dâuă capitule.

In cap. | certă pe Evreii înapoiaţi din captivitate, pentru negligența în reedificarea templului, pe când ei își fac palate frumâse, dicendu-le,

că seceta și fâmetea ce-i bântue, e ca pedepsă

pentru nepăsarea lor.
In cap. II mângâe pe

mărirea și strălucirea
INTRODUCERE

IN

VECHIUL

TuSTAMENT,

betrânii

cari vEduseră

templului lui Solomon, și
6
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să

plingeai, că

templul

de

acum

nu va fi ca

acela, dicendu-le, că templul al doilea, deși este
lipsit de mulțimea aurului și argintului, totuși
el va fi mai măreț decât cel dintâi, de dre-ce
în el va veni Cel dorit de tote popârăle, adecă
Mesia. Mustră pe preoți și pe popor din causa
darurilor lor necurate, și spune lui Zerubabel, că
în timpurile viitâre casa lui David are să fie iarăşi preamărită.
Deși cartea acesta este scrisă după captivitatea babilonică, totuși, limba ci este aprâpe liberă

de haldaisme. Expunerea e în prosă. In profeţii
are avânt poetic. Stilul devine vicii prin multele întrebări.

Canonicitatea

cărței

a fost

recunoscută

tot-

de-una.

$. 33.
Profetul

ZaZaria

că din neam
pre

sine,

a fost din tribul Levi,

preoţesc,

că este

Zaharia.
ade-

fiind-că dinsul dice des-

«fiiul lui Barahia, fiiul lui Ido»

(1, 1,2). Dacă aminteșce şi de Ido, este pentru
cuvintul, că era mai cunoscut ca Barahia. In Caz-

tea Neemia (12, «) s& spune, că între căpeteniile familiilor preoțeşci a venit, cu Zerubabel și
losua, din captivitate, și un /7o. N'avem cuvint
de îndoială că acest Ido a fost moșul lui Zaharia, Profetul de care ne ocupăm.
Zaharia a fost chemat la profeție, de tânăr.
Activitatea

"și-a început-o cu dâu€

lui Aghei.

El era Profet și în timpul arhiereului

Ioachim, urmașul lui
nu s€ șcie cât timp
Cartea Ii Zakaria
tule, divisate în trei

luni în urma

losua (Neem. 12, „4), dar
a mai continuat.
să compune din 14 capipărți:
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Partea întâia (cap. 1—8) cuprinde: îndemnare

la pocăință (1, „—4) și n6uă visiuni (numite nocturne, fiind-că i sat împărtășit nâptea), de cuprins felurit, unele explicate (1, „—cap. 6). B&-

trânii lau întrebat dacă ai a mai ține cele pa-

tru posturi") adoptate de Evrei în timpul exiliului,
în vederea momentelor însemnate ale catastrofei
pricinuită de Haldei. În urma înşciințărei priimită
dela /e/ova, Profetul le spune, că de acum înainte acele posturi vor fi, pentru luda, de bucurie
și de veselie. Mustră apoi neascultarea poporu-

lui şi vorbeșce despre viitorul mesianic.
In fartea a doua (cap. 9—11) anunță pedepse:
Damascului,

Filistenilor, Tirului, Asiriei și Egip-

tului. Regele Sionului va eși învingător și Israil

va prospera mai mult decât alte popsre;
cari nu se pocăesc, vor fi aspru pedepsiţi.

cei

Partea treia (cap. 12—14): contrarii lui Dumnedei vor fi nimiciți; Israil pocăindu-se va fi
mântuit. Suterințele lui /esia, pedepsa vrășma-

șilor Lui şi mărirea Sionului,
Domnul pămentului.

în care

va

trona

lacă una din profeţiile lui Zaharia, relative la
Mesia : «Bucură-te fârte fata Sionului, vesteșce
fata lerusalimului,

iată împăratul t&ă vine la tine

drept și însuși mântuitor, blând și călare pre asină și pre mânz tenăr» (9, ,). La acestă profeție
se referă „Sfântul Apostol"și Evanghelist Matei
când

istoriseșce

despre

intrarea lui Jisus

Chri-

stos în lerusalim (21, ;).
Cartea Imi Zaharia are unitate; singuraticele
părți ale ei stai între sine în strinsă legătură.

Starea

poporului,

în urma

exiliului, e zugrăvită

:). Vedi $. 49 în cArheologia Biblică» alcătuită de mine; 1903,

București.
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cu atâta fidelitate,

în cât numai

un martur

ocu-

lar ca Zaharia a putut-o descrie așa.
In canon tâte cele 14 capitule,din cari s& compunea Cartea /ui Zaharia, aă fost considerate ca
un întreg!).
Ş. 34.

Malahia.

Cel din urmă dintre Profeţi este Ma/afia. Pers6na lui e atât de puțin cunoscută, în cât tra-

diția ebraică vede în el pe Zzza, sai pe un «înger
al lui Iehova» (Malachias=îngerul lui Iehova). Cu
tâte acestea, din comparaţia Căzfei lui Malahia
cu Cartea lui Neemia se pâte demonstra, că Malahia a fost contimporan cu Ezra și Neemia și că a
profetisat pe timpul când Neemia venise a doua
Oră în Ierusalim, adecă după anul al 32-lea de

domnie a regelui persan
nul (465 sau 474—424).

Artaxerse | Longima-

In cartea sa (3 capitule; în Septuaginta și în
traducerea română 4 capitule) Profetul Malahia
compară sortea tristă a poporului israiltean cu
sârtea altor popore, și găseşce că aceea a poporului ales e mai bună. "Mustră pe preoți din
causa că priimesc la templu daruri ilegale și din
causa lipsei de zel în îndeplinirea datoriilor chemărei lor. Certă pe cei ce se căsătoresc cu femei
de alt neam și pe cei ce se desfac în chip ar-

bitrar de legătura conjugală cu femeile legitime.
Mustră poporul pentru-că asupreşce pe văduve
și pentru-că nu dă deciuială la templu, șil pro1) In Matei 27, „ s€ citeză o profeție
dar

care

nu

să

află

la acesta,

ci are

sub numele

cea mai mare

lui Ieremia,
asemănare

cu

Zaharia (1, „2; sa. A se atribui Apostolului și Evanghelistului Matei
greşală de memorie, este în adevăr greşală, căci basa predicerei

din Zah. cap. ll, vers. 12

și 13 este în Ieremia cap. 18 şi 19.
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vocă să păzescă Legea Domnului,
decăței

are să vie.

In sfirșit

căci diua ju-

predice

ca înainte mergător al Acestuia,

pe Mesia;

Iehova va tri-

mite pe Profetul //e.
Reproducem aici acestă din urmă profeție:
«lată ei volii trimite vouă pre Ilie profetul, mai
înainte până ce va veni diua Domnului cea mare
și luminată, care va întârce inima tatălui spre
fii și inima omului spre vecinul s&ă, ca să nu

vii și să bat pământul

de tot.» Acestă profeție

se înțelege despre /in Botezătorul, cum o aplică
însuși Mântuitorul (la Matei 17, >).
Limba din Cartea lui Malahia e destul de cu-

rată.

Stilul e cam neîngrijit și mai inferior de-

cât al Profeţilor de mai înainte; totuși, e destul
de elegant pentru timpul de decadenţă al literaturei ebraice.
CAP. III. AGHIOGRAFELE, ADECĂ SCRIERILE SFINTE, SAU
SCRIERILE CELE-L-ALTE.

5. 33. /Împărhrea și caracterul lov.
Aghiografele să împart în:
a). Cărţi poetice: Psalmii, Proverbele, Cartea
lov, Cântarea Cântărilor, Plingerile și Eclesiastul.
b). Cărți profetice: Daniil.

c). Cărţi istorice: Rut, Cronicele, Ezra, Neemia
și Estir.
Aceste cărți fac parte integrantă din cărțile

Sfintei Scripturi a Testamentului Vechiii. Legea,
Profeţii și Aghiografele se întregesc reciproca-

mente.

Cu

normative

tâte

pentru

acestea, Aghiografele
teocraţie, ca Legea

nu

sînt

și Profeții,

de ore ce ele sînt râde ale vieţei religidse, dusă
și desvoltată în basa Legei și a Profeţilor. Acesta
formeză

nota

distinctivă

dintre

ele.
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A). CĂRȚILE POETICE.
Ş. 30.
Nici

una

Cartea

Psalmilor.

din scrierile Vechiului

Testament nu

este așa de mult întrebuințată în Biserică, la
serviciile dumnedgeeșci, cum este Carlea Psalmilor.
Din

acesta

se

pâte

constata,

este

cartea

de

care

ne

cât de îns&mnată

ocupăm.

Ins&mnătatea ei

constă mai ales în aceea, că Psalmii cuprind, în
stihuri scurte și pline de avent poetic, ideile religi6se și morale cele mai înalte. Cu ast-fel de
idei

caută

și Biserica a nutri pe

slujba de tâte

dilele,

și de

credincioși,

aceea în

în

decursul

fie-cărei s&pt&mâni să cetesc în Biserică toți Psal-

mii, iar în timpul sfîntului și marelui post, Cartea
Psalmilor

s€ ceteșce

de două

ori pe s&ptemână.

Tot pentru cuprinsul lor înalt, religios și moral,
Psalmii trebuesc cunoscuți mai ales de slujitorii
Altarului.
hirotonisi

De aceea canânele rânduesc a nu să
nimenea în ierarhia bisericescă, dacă

nu dovedeșce
Psalmilor.

că

cunâșce între altele și Caz/ea

Ghenadie

(458) mergea

și mai

Patriarhul

departe.

Constantinopolei

El nu

nici un preot care n'ar fi șciut Psalmii

hirotonea
pe dina-

fară (Zeodor Anagnostul, Istoria bisericescă, cartea 1).
Psalmii sînt în numer de 1501). Ei portă diferite titluri, din cari unele privesc cuprinsul lor,
altele se referă la cântărețul cel mai de frunte,
1) Mai există încă și al 15l-lea

EI să începe cu vorbele:

Psalm,

«Mic eram

dar

care este

apocrif.

între fraţii mei.» În acest

Psalm să represintă însuşi David dicEnd, că deşi era cel mai mic
dintre frați și nimic alt decât un simplu păstor, totuşi Dumnedei
Va învrednicit ca să fie uns rege şi să învingă pe Goliat. Autorul,
desigur un iudei elinist, a trăit, probabil, pe timpul Maccabeilor
și a scris Psalmul în limba grecă.
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care urma să-l execute împreună cu cântăreții
de sub conducerea sa; altele privesc timpul în
care ai a se executa ei, cum sînt Psalmii numiți

ai treptelor saă ai suirilor; altele în fine se referă la autorii lor *).
Psalmii aă de autor pe David; sînt însă și
Psalmi cari nu sînt compuși de el, pentru-că cuprind împrejurări cari ai fost saii anteridre, sai

lui David.

posteridre
numărul

Psalmilor

Cu tâte

compuși

fiind-că

acestea,

de David

este des-

tul de considerabil (73), întrega colecțiune de
Psalmi portă numele lui (a fofiori fit denominatio).
Colecţiunea celor 150 de Psalmi s& numeșce
îndecomun «Psaltire.» Acest cuvint, ca și cu-

vintul fsal sau îmn, însemn6ză: a) cântare cu
un instrument musical cu cârde, b) cântare executată cu acompaniarea vre unui instrument mu-

sical cu cârde, c) cântare lirică religi6să?), care
se execută la cultul divin. În acest din urmă
sens

să ia numirea

de Psa/fire, ce se dă colec-

țiunei celor 150 de Psalmi.
Când Psalmii ai fost adunaţi la un loc, întrega
colecţiune s'a divisat în cinci părți, după

analo-

gia num&rului cărţilor lui Moise sai a Pentateuhalui,— dovadă despre cinstea cea mare de
care s€ bucurai Psalmii și la Evrei. Partea 1 cuprinde 41

Psalmi;

partea

II, 31;

partea III, 17;

partea IV, 17; partea V, 44.
Pentru usul liturgic Psa/firea sa împărțit, în
Biserica creștină, în 20 de catisme?) sai șederi,
1). în 39 de Psalmi găsim de 71 de ori (în Avacum, cap. 3, de
3 ori) cuvintul sela, explicat felurit. Cea mai probabilă explicare
ar fi aceea după care cuvintul ar însemna: pausă,
2), Cântarea lirică, poesia lirică este manifestarea sentimentelor
produse de Religiune asupra interiorului omului.
3). Şi anume: |: Ps. 1—8; II: 9—16; WII: 17—23; IV: 24—31,;
V: 32—36; VI: 37—45: VII: 46-54; VIII: 55—63; IX: 64—69,;
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pentru-că credincioșii pot şedea
rel Psa/firei.

în timpul

ceti-

După cuprins Psalmii s& împart în: Psalmi de
laudă și mulțămită, de rugăciune, de tânguire și
pocăință

profetici.

sai morali în genere,

Ca Psalmi

exemplu,

didactici, istorici,

|

de /audă și mulțămită

psalmul

145:

«Laudă

aducem,

ca

suflete al mei

X: '70—76, XI: 77—84; XII: 85—90; XIII: 91—100; XIV: 101.—104;
XV: 105-—108; XVI: 109—117; XVII: 118; XVIII: 119—133;
XIX: 134—141, şi a XX-a: 142—150,

Traducerea

celor 70

(LAN)

să

deosebeșce de textul

original în ceea ce priveşce numărarea Psalmilor; anume:

Ps. 9 și 10 din textul ebraic s'aii contras în Ps. 9 în
LXX; Ps. 114 şi 115 din textul original s'a îmbinat

în Ps.

113 în LXX;

Ps.

116

din

textul

original

s'a îm-

părțit în Ps. 114 şi 115 în LXX; în fine Ps. 147 din
textul ebraic sa împărțit în Ps. 146 şi 147 în LXX.
Așa că, ţinându-se sâmă de acestă deosebire, potrivire
de numerotaţie între Psalmii din textul original ȘI cei
din traducerea celor 70 sai Septuaginta (şi din Vulgata; vedi $. 65,,) este numai dela Ps. 1—8 Și dela Ps,
148-150; încolo, numerotaţia e în minus cu unu în LXX
Și Vulgata, față de numerotaţia din textul original. Afară
de acestea, numerotarea verseturilor, din cari să compun

Psalmii, diferă în diversele edițiuni, precum diferă une
ori şi împărțirea în capitule chiar, în verseturi, și a al-

tora din cărțile biblice.
lacă tabela de corespondenţă dintre Psalmii din textul
original și LXX:
Textul

original:

Septuaginta:

Pg
1,
D109
MB
a
10—112,
DIA
148,
DAL
3.
MI—146
e
U06—145,
A
46.
147.
148—150
2148
—150,

9
pre Domnul! Lăuda-voii pre Domnul în viaţa
mea, cânta-voii Dumnedeului mei până ce volă
fi....»; sau Ps. 135: «Mărturisiţi-v& Domnului că
este bun, că în vec este mila lui. Mărturisiţi-vă
Dumnedeului Dumnedeilor, că în vec este mila
lui. Mărturisiți-v& Domnului Domnilor, că în vâc
este mila luj.....»

Ca Psalm de rugăciune, Ps. 140: «Dâmne strigat-am către tine, audi-mt! la aminte glasul rugăciunei mele, când strig către tine...»
Ca

Psalm

«Domne,
mulți

s€

de

/ânguire

și

pocăință,

căci s'aă înmulțit cei ce

scâlă

asupra

mea,

Ps.

3:

mă necăjesc,

mulți dic

sufletului

meu: nu este mântuire lui întru Dumnedeul lui?
lar tu, Dâmne, sprijinitorul meă eșci, slava mea

şi cel ce înalți capul mei....»; saă Ps. 50: «Milueşce-mă, Dumnedeule, după mare mila ta, și,

după mulțimea
legea-mea.....»

îndurărilor tale,

şterge fără-de-

Ca Psalm didactic, Ps. 14: «D6mne, cine va
locui în locașul t&ă, saă cine se va sălășlui în
mantele cel sfint al t&i?—cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce grăeșce adever în
inima sa, care n'a viclenit în inima sa și n'a făcut reu vecinului s&ă....». Didactic este, bună-

Gră, și Ps. 118: «Fericiţi cei fără prihană în cale,
carii umblă în legea Domnului....»; de aceea să

ceteșce în fie-care di — cu câte-va excepțiuni—
la rugăciunea de miedul nopței.
Ca Psalm îsfozic, Ps. 136: «La riul Vavilonului, acolo am ședut și am plins, când ne-am a-

dus aminte de Sion. In sălcii, în mijlocul lor,
am spânzurat organele nâstre... Cum vom cânta
cântarea Domnului în păment strein? De te voii
uita lerusalime,

uitată să fie drepta

mea;

să se
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lipescă limba mea de ceriul gurei mele, de nu-'mi
voii aduce aminte de tine...»
Ca Psalm profetic, Ps. 21: «Dumnedeule,

Dum-

nedeul mei, ia aminte spre mine! Pentru ce m'ai
lăsat? Departe de mântuirea mea, cuvintele greșelelor mele . . ... Toţi cei ce m'aă vedut, mai
batjocurit, grăit-aă cu buzele, clătinat-ai cu capul;
năd&jduit-a spre Domnul, isbăvescă-'l pre dinsul,

mântulască-"|,

pare că ne aflăm

acest Psalm,

audim

pre el.... ». Când

că-l voeșce

lângă cru-

cea Domnului și audim cuvintele de batjocură ale
Lui;

vrășmașilor

le și citeză Fovanghe-

de aceea

listul Matei (cap. 27) și Marcu
până

cele expuse

Din

Sfintul Amorosie,

judecat

milor : mângâerea

(cap. 15).

aici vedem, că drept a

Cartea Psal-

numind

îndestularea

tuturor virstelor,

tuturor trebuințelor sufleteșci; în ei găsim legea,
care

povățueșce,

ne

istoria,

care

ne

instrueşce,

profeția, care ne învaţă viitorul; găsim în ea o
morală desăvirșită, care mișcă inima și înduplecă

sufletul.
Pentru multa întrebuințare în Creștinism a /sa/lirei, Sau făcut şi prescurtări din ea. Așa a făcut
Fericitul

Augustin, pentru muma sa, și Ghenadie

Scolariul Patriarhul Constantinopolei

(seculul al

15-lea), pentru a să ceti de către Creștini, și mai
ales de Monahi, prin casele lor. Ambele prescurtări sînt traduse și în limba română.

$. 37. Proverbele Iui Solomon.
După cum Davida

adus poesia sfintă, în forma

lirică, la culmea de înflorire, prin Psalmi, tot
ast-fel .So/omon a adus la cea mai mare înflorire
poesia didactică *).
1) Pe

când

poesia

ă
— precum
liric

am

spus

($.

36,

pagina
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Unul

dintre monumentele

poesiei didactice

a

Testamentului Vechiă îl formeză Proverbele (Parimiile) /4ă „So/omon.
Cu tâte că proverbe, în înțelesul nostru, găsim
și în Sfinta Scriptură (Gen. 10, ;; 1 Sam. [1 Împ.],
10, s2;etc.), totuși, aici cuvintul zroverbe însemneză
diceri, în înțeles de: asemenări, parabole, sentințe.
Caracteristica cărței Proverbele este următârea:

Legea

cu adevărurile ei religidse şi morale, des-

voltate prin profeție și prin divina conducere a
poporului, este un indicii sigur despre mâna providențţială. Ca urmare, Legea fiind diriguitâre în

tote împrejurările

vieței, omul

drepteze

după

lucrările

voea

trebue

să-și în-

lui Dumnedeii,

și

tot după acesta să cugete asupra contradicerilor
şi enigmelor din viață. Terenul expresiunei acestor

adeveruri

sînt

Proverbele.

Totalitatea

a-

cestor adevăruri să numeșce <înfe/epciune
» —culminând în frica, adecă respectul de Dumnedeii—
în opunere cu «xzebunia» păcatului.
Cartea Proverbelor lui Solomon constă din 31

capitule. Ultimele dâu& capitule (30 şi 31) sînt adause. După prefață urmeză trei părți bine distinse:

Partea ] (1,„—cap. 9) constă dintr'o introdu- .

cere generală,

în care autorul laudă înțelepciunea

şi îndemnă la agonisirea ei.
Partea II (10—24; acestă

parte

sar

putea

subdivide în dâuă: X,1—XXII, 16 și XXII, 17—
XXIV) conţine diceri şi sentințe, adese-ori fără
legătură, cu privire la frica de Dumnedei și înţelepciune, în opunere cu neînţelepciunea și păcatul.

Partea III (25-—29) iarăși constă din diceră și

87, nota 2)—este manifestarea sentimentelor produse de Religiune
asupra interiorului omului, poesia didactică este instruirea altora
asupra impresiunilor interne dobândite prin Religiune.
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sentințe fără legătură;

în ea s& trateză diferite

subiecte, în mare parte morale.
Părţei a treia i s'a dat—ca drept caracterisare—numirea de «cartea poporului», iar părței
a doua, «cartea tineretului.»
In primul adaus sati apendice (cap. 30) sînt

poveţele lui Agur.
In al doilea adaus sai apendice (cap. 31) sint
sfaturile date lui Lemuel de mumă-sa (v. 1—9),
și lauda—în poesie alfabetică')—femeei harnice

și virtuose (v. 10—31).
La începutul cărței este acest titlu: « Proverbele lui „Solomon fiiul lui David regele lui Îsrail».

Din acesta ar resulta, că autorul întregei cărți—
afară de adause—este Solomon. Dar în carte mai
avem due titluri, afară de cele ale adausurilor?).

Cu unul s€ începe partea dâua a cărței:

«Pro-

verbele lui Solomon»; cu altul s& începe partea
treia: «.Și acestea sînt proverbele lui Solomon,
fe cari le-a adunal bărbaţii lui Eaechia, regele
/ui Juda».In vederea acestor dou€ titluri am putea dice, că Solomon nu este autor al întregei
cărți, ci al celei mai îns&mnate părţi din ea. Cu

tote acestea,

în consideraţie că Solomon

ni se

presintă (în 1 [III] Regii 5, 1.» sa, etc.) ca cel mai
înțelept dintre contimporanii săi, și ca autor a
3000 de diceri «(| [III] Regii 5, 2), iar cartea de
care ne ocupăm conţine abia 600, cu tot dreptul
S'ar putea dice, că el este autorul și al acelor
părți în cari el nu este amintit. Sîntem în drept
cu atât

mai

'). Despre

cea

2). Primul

adaus

mult

a crede acesta, cu cât

mai usitată formă

unitatea

a poesiei ebraice vedi şi <FEr-

meneutica Biblică» alcătuită de mine, pag. 128, în notă; București,
1895 şi 1899.

pârtă titlul: «Cuvintele lui Agur fiiul lui Iake»,

iar al doilea: «Cuvintele lui Lemuel
mă-sa».

regele,

cari la învățat mu-
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de stil domină

în întrega carte.

Cartea FEelesi-

astul—de care ne vom ocupa (vedi $. 41)—părinții și scriitorii bisericeşci privesc la .So/omon
ca la autorul Proverbefor.
Încercările de a ataca autenticitatea acestei

cărți aii r&mas

infructuose.

Autorii celor două

adause

nu sînt cunoscuți.

Titlurile cărței probeză, că redactarea de acum a cărței «Proverbele», nu este a lui Solomon.

Acesta resultă și din modul cum traduce Septuaginta titlul din 25, „: «Și acestea sînt dicerile lui Solomon, cele mneîndoiose, pe cari le-aăă
scos bărbaţii lui Ezechia regele lui Iuda». Deci
e probabil, că în timpul regelui Ezechia (727—

698),

bărbaţi

înţelepţi

aă adunat dicerile com-

puse de Solomon și păstrate de cancelarul statului. N'avem nici un cuvint de a ne îndoi, că

tot acei bărbați ai anexat la Proverbele /ui „So-

lomon,

cele

d6u&

apendice.

$. 38.

Cartea Iov.

Unul dintre cele mai frumâse monumente ale
poesiei didactice este Cartea /ov.
Autorul să ocupă în acestă scriere cu urm&torea mare cestiune: cum s& împacă doctrina des-

pre dreptatea dumnedescă,

în acestă lume, cu

faptul, că nefericirea ce cade peste cei drepți și
fericirea ce vine peste cei răi pe acest pământ,
s& observă atât de adese-ori?

Pentru deslegarea acestei probleme autorul ia

ca pers6nă

principală

pe /ov din Uţ (în Arabia),

Și ajunge la acestă conclusiune: e zadarnic a crede,
că numai omul cel r&ă și p&cătos trebue să fie
nenorocit, iar cel drept și evlavios trebue să fie
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fericit. Starea fericită saă nefericită a omului pe
acest păment nu atîrnă dela calitățile morale, bune
sau rele, ale lui, ci dela planurile cele nepătrunse
ale lui Dumnedei, pe cari ori cât sar încerca
omul să le pricepă, îi este cu neputinţă. Totuși,
ori în viața de pe păment, ori în viața de dincolo de morment, virtutea nu va r&mâne ner&splătită, și păcatul nu va r&mâne nepedepsit.
Cartea lov (42 capitule) s& compune din: pro-

log, tractat și epilog.
scrise în prosă,

bat

Prologul

tractatul,

și epilogul

în poesie

sint

clasică.

Prologul (1—2): În ţinutul Uţ trăia /oz, bărbogat, evlavios și cu frica lui Dumnedei.

Satan se presintă înaintea lui Dumnedeiă și dice,
că dacă lov este virtuos, acesta e din causa că
are fol6se din destul. Dacă nu le-ar avea, sar

vedea că el este pios fățarnic. Ca drept încercare Dumnedei permite ca lov să r&mână fără
fii şi fete și fâră de avere; însuși lov cade grei
bolnav; el remâne, totuși, neclintit în supunerea
și dragostea către Dumnedei, chiar și după ce
femeea sa îl mustră cu amăriciune. Elifas, Bildad

şi Zofar—trei prieteni ai lui lov—aud de nenorocirile lui și vin la dinsul ca să-l mângâe.
Tractatul (3—42, »): lov începe a se plinge

de sortea sa tristă și-'și blestemă diua în care s'a
născut. S& începe vorbirea dialogică între cei trei
prieteni

și

lov,

și

că nici un nevinovat
este drept;

dacă

aceia

nu

ajung

la conclusiunea,

pătimeșce; Dumnedeă

lov sufere,

el trebue

să fi p&-

cătuit într'un chip re-carele; Dumnedei

îl pe-

depseșce pentru ca să-și recunâscă vinovăția și
să se căiască. lov declară că e nevinovat şi mărturiseșce, că nu există o Providență dreptă; nu

sg pote numi dreptă justiția după care adese-ori
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cei păcătoşi trăesc în bine, iar cei drepți adese-ori
trăesc în cele mai cumplite nefericiri. Cei trei amici
nu pot respunde nimic la acestea. lov declară iarăși că e nevinovat și admite, că starea de fericire sai nefericire a omului este după înțelepciunea

cea

nepătrunsă

a lui Dumnedei.

In discuţie intră și Elihu,

amic

şi rudă a

lui

lov, mai tânăr decât cei trei prieteni. El mustră
pe lov pentru negarea, că
dreptă şi pentru-că se crede
mustră și pe prietenii lui,
lui lov un indiciă pentru

există o Providenţă.
că este fără de păcat;
că v&d în suferințele
culpabilitatea lui lov

înaintea lui Dumnedeii.

De multe ori Dumnedei

trimite suferințe

cui-va

asupra

ca

să-'] cerce

și

să-l curățescă, ca apoi să-l aducă iarăși la fericire. Omul nu pste pricepe acestă nepătrunsă
înțelepciune a lui Dumnedei, de aceea este dator
să priimescă tâte și să le suporte cu răbdare.
In urma acestora lov este dispus spre căință

ȘI spre supunere la judecăţile cele nepătrunse ale
lui Dumnedei. Insuși Dumnedei apare în furtună
și face pe lov să înţelegă, că omul nu pste pricepe înțelepciunea

și puterea lui Dumnedei. lov

se smereșce, își mărturiseșce neșciința și regretă
că

sa

tânguit.

Fpilogul (42, —):

Dumnedeii

mustră și pe

cei trei amici pentru-că ai fost nedrepți cu lov
și pentru-că ati grăit neadevăruri despre Dum-

nedeii. Ei aduc jertie pentru curățire de păcat.
lov să face sănătos şi dobândeșce avere de dâut

ori mai mult de cum avusese; a avut apoi 7 fii și
3 fete și a trăit încă 140 de ani, vedendu-și urmașii

până

în

a patra

generațiune.

Cele expuse în Carfea oo sînt credute de unii
ca istorice, iar alții că ar fi numai o ficţiune,

[

9%

„parabolă ori fabulă. Adevărul trebueșce căutat la

mijloc:

Cartea

este

o descriere poetică a unei

întemplări istorice. Acesta este părerea cea mai
temeinică și cea mai patronată, căci Profetul
lezechiil aminteşce de lov împreună cu Noe și

Daniil (14, 1 20); Sfântul Apostol Iacov priveșce
pe lov ca o persână istorică şi dice: «lată, fericim pre cei ce ai răbdat. Răbdarea lui lov ați

audit și sfîrșitul din partea Domnului ați v&dut»
(5, =); Biserica creștină prăznueșce pomenirea lui

(noi la 6 Mai, occidentalii la 10 Mai); în traducerea Peșito (Feșito) s& noteză, că lov a fost regele Edomiţilor (același lucru s& ceteșce la finea
cap. 42 din Cazfea Jov, în Septuaginta și în traducerea română).
Autorul cărței nu ne este cunoscut. El a fost,
însă, un iudei plin de experiență şi bine instruit.

Ideile din carte ai multă aseme&nare cu ideile lui David și Solomon. Limba se asemănă forte
mult cu limba din Proverbele /ui „Solomon. Deci,
timpul compunerei Căzei Jov coincide cu tim-

pul în care a trăit David şi Solomon.
Unii au credut, că acestă scriere sa compus
înainte de Moise; alții, că s'a scris de însuși Moise.
Acesta, însă, însemnă a confunda epoca în care
a trăit autorul scrierei, cu epoca în care a trăit lov.

Alţii ai credut, că scrierea «lov» s'ar fi compus
după exiliul babilonic. Dar acestă afirmare stă
în contradicere cu faptul, că Isaia, leremia, Plingerile, lezechiil, Amos, cunosc Carfea Jo.

In canonul ebraic Cartea /ov a format totde-una un întreg. Motive seri6se n'avem ca să
ne îndoim

de autenticitatea

și integritatea

ei.

Acestă carte s& compune din 8 capitule. În
ea s& descrie cea mai înflăcărată iubire dintre

Solomon şi Sulamita. lubirea acesta este cântată
în Cântarea Cântărilor, adecă în cea mai Frumosă cântare a lui „Solomon, cu atâta tinereță și
entusiasm, în cât nu se pâte confunda cu realitatea
unei iubiri pămenteșci. De aceea ea a fost şi este
privită ca o alegorie prin care se exprimă, după

ludei,

iubirea lui

Dumnedeii

către poporul cel

ales, după Creștini, iubirea lui Dumnedei către
Biserica Sa. Prin urmare Cânfarea Cântărilor trebue interpretată în sens spiritual, iar nu literar.
Ca dovadă despre acesta avem faptul, că Sino-

dul al V-lea ecumenic (553) a condamnat pe Te-

odor de Mopsuestia din causa că susținea interpretarea literară a Cântărei Cântărilor. Admiterea
acestei scrieri în canonul sfintelor cărți ale Testamentului Vechii este dovadă suficientă, că iubirea descrisă în carte, nu pote să fie decât chi-

pul,

icâna

unei legături

cu totul

dumnedeeșci.

Dacă scrierea acesta ar fi să se ia în sens literar,

ar fi neexplicabilă admiterea ci între cărțile scrise
sub inspirațiunea dumnedeescă.
Din titlul cărței resultă, că autorul ei este „Solomon, aceea ce se constată și din limbă, care
este identică cu cea din Proverbe.

Caracterul unitar al diferitelor părți exclude ide-

ea, că scrierea ar proveni dela mai mulți autori.

Afirmarea că în Cântarea Cântărilor am avea
inainte o colecție de colăcării iudaice, este de
domeniul fantasiei.
Incercările

de a se ataca

autenticitatea

nonicitatea cărței n'au isbutit.
INTRODUCERE

ÎN VECHIUL

TESTAMENT,

ŞI ca-

N
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$. 40.

Plingerile.

In cinci elegii, din cari s& compune acestă
carte, autorul plinge distrugerea regatului luda,
dărâmarea

lerusalimului

și

templului,

pustiirea

țerei, suferințele la cari a fost expus poporul și
trimiterea lui în captivitate, și rugăciune ferbinte
către Dumnedei ca să scape pe popor de nenorocirea în care s& află, şi să-l priimâscă sub
scutul harului S&i, ca mai înainte.

Spusa tradiţiunei, că autorul P/îzgerilor e Profetul /eremia, este confirmată de limba, stilul
şi spiritul cărei, proprii lui Ieremia, care a fost
martur ocular al obiectului P/izgeri/or sale. Imprejurările personale atinse în elegia a treia nu
s& potrivesc decât lui leremia.
Elegia 1, 2, 3 și 4 sint alfabetice; cea de-a
cincia,

nu.

Cartea s'a compus îndată după dărâmarea leru-

salimului (anul 588 sau 585).
$. 47. Eclesiastul.
lui

Titlul acestei cărți în original este: «Cuvintele
Cohelet fiul lui David rege în Ierusalim.»

Cohelet însemneză vorbitor. Septuaginta la tradus

cu "Exx)rjowuorijs=—Predicator. Acest predicator se
identifică pe sine cu .So/omon fiul regelui David.
In acestă carte (12 capitule) st desvoltă tema
urmetâre: deșertăciunea deșertăciunilor, tote sînt

deșertăciune.

«Autorul

caută

să aplaneze

con-

trastul dintre credința: există o fiânță supremă,
bună, sfintă, şi experiența: fite năzuințele omuui sînt desertăciune, omul pe pămeut nu află ni-

mic bun. Neputend

el deslega

problema

acesta
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în

mod

teoretic,

ajunge

la

resultatul

practic:

dacă se pare omului ca cel mai bun lucru dea
se veseli cât mai mult în viață, apoi să nu scape
din vedere credința în Dumnedei, dreptul r&s-

plătitor (11, 3; 12,,), culminând în dicerea: Zize
poruncile lui; acesta este întreg omul; câci tăte
faptele omului, Dummnedeii le va aduce la judecată (12, 3).»")

ludeii și Creștinii v&d în numirea simbolică de
Cohelet pe Solomon ca autor al acestei cărți. El

a scris Cântarea Cântărilor pe când era tener,
a scris Proverbele fiind în virsta matură, a scris

Folesiastul la bătrânețe. Cuprinsul și forma cărței
întăreșce afirmațiunea, că „So/omon este autorul
cărței de care ne ocupăm.

Atât Iudeii cât și Creștinii ai recunoscut tot-

de-una

canonicitatea

acestei

B). CĂRȚILE

cărți.

PROFETICE.

$. 42. Danal,
(Despre Daniil şi cartea lui am

C). CĂRȚILE

tratat în $. 22.)

ISTORICE.

Ş. 43. Rut.
In Cârfile Samuil nu să aminteşce despre str&moșii lui David. Lipsa acesta o înlătură Cartea
Rut. Numele cărței este dat după numele personei celei mai însemnate despre care să trateză în ea.
:
Cartea Rut e împărțită în patru capitule. În
1) Dr. Iuliu Olariu «Introducere în cărţile Testamentului V, şi N>

pag.

100 și 101;

Caransebeș,

1891,

.
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ea s& istorisesc următârele: In epoca Judecătorilor s'a întâmplat f&mete în Palestina. Israilteanul
Elimeleh

din Vitleem

plecă

cu soția

sa /Voomwi

şi cu cei doi fii ai s&i, și se

stabileșce

Moabitenilor.

Liii

Elimeleh

more.

cu moabitenele: Ofra și Ru.
mendoi

fiii mor.

Noomi

După

însoră

dece ani a-

cu nurorile

Palestina. Pe drum Noomi

în țara

sei se
plecă

îndemnă

spre

pe Ofra și

Rut să se înapoeze la părinţii lor, unde le va fi
mai bine decât în o țeră streină pentru ele. Ofra se înapoiază,
dar fRu/ nu vrea, ci însoțeșce
pe s6cra sa și ajung amendou& în Vitleem, tocmai pe vremea secerișului. Cu învoirea Noomei,
Rut se duce în țerină ca să culâgă spice spre
a avea ce să mănânce. Din întemplare a intrat

în ogorul lui Booz—o
o trateză

rudă a socrului

ei—care

cu multă bună voinţă, îi dă demâncare

şi ce-va din orzul ce s&

adunase

de

pe câmp.

Despre acesta Rut a comunicat s6crei sale, care
a îndemnat-o să propună lui Booz căsătoria de
levirat. Booz se căsătoreșce cu Rut și ai ca fiii
pe Obed, tatăl lui /ese (sai), tatăl lui Dazz.
Cartea s& sfirseșce cu genealogia câtor-va as-

cendenți

mai

de

frunte ai lui David, începend

cu /Peref.
Rut sa învrednicit, prin

în numărul
se asemănă

părăseșce
Ea

urmeză

strămoșilor
cu

credinţă, a fi priimită

lui C/risfos. Credința ei

a lui Avraam. Ca

țara Moabului,
pe Noomi,

și acesta, Rut

neamurile și deii săi.

se uneșce

cu poporul

ei

și se închină Dumnedeului ei. Este demn de tstă
atențiunea

r&spunsul

ce a dat Rut, când Noomi

o îndemna să se întârcă în ţera sa: «Să nu mă
întimpine

pre

mine

ca să

te

las

pre tine, sai

să mă întorc înapoi dela tine, că unde vei merge
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tu, și ei voiii merge; și unde te vei sălășlui tu,
și ei me voiii sălășlui; poporul t&ă va fi popo-

rul

mei,

mei»

și Dumnedeul

t&ă

va

fi Dumnedeul

(1, +6).

Autorul cărței nu e cunoscut. Scopul lui a fost
să arăte, că virtuței se dă de către Dumnedei

plata cuvenită; probă este, că David, marele rege
al lui Israil, s'a născut dintr'o femee ce era în
afară de teocraţie.

Genealogia din Cartea Ru/ este întinsă până

la David.

Din acestă

constatare se impune

con-

clusiunea firescă: Cartea Rut s'a compus ori în
timpul lui David, oră ce-va mai târdii, dar înainte de exiliul babilonic.

Ş. 24. Cronicele (Î şi ÎI].
In textul original Cronicele să numesc /p/âPlările gilelor, adecă Anale, şi formaă o singură
carte. În traducerea alexandrină

d6uă

și li sai dat numirea

s'ai împărțit în

de

Ilugrhernâpevu

(Praetermissa),—cele ce conțin întâmplări neistorisite în alte cărți, suplimente la cărţile istorice.
leronim le-a dat numele de Crozice. Impărțirea

în d6u& s'a introdus și în original.
Cronicele cuprind istoria pe scurt dela Adam şi
până la înapoiarea Israiltenilor din exil în patrie.
In special Cartea întâia (29 capitule) cuprinde:
nomenclatura generațiunilor ce s'au succedat dela
Adam până la David, în tabele genealogice. Mârtea lui Saul,

istoria lui David,

expunendu-se pe

larg organisarea cultului la cortul sfint şi disposițiunile luate de David pentru construirea templului.
Cartea doua (36 capitule): istoria pe larg a
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regatului

luda, în timpul lui Solomon

și al ur-

mașilor lui, distrugerea lerusalimului, exiliul și
înapoiarea în patrie. O mare desvoltare se dă
expunerei despre starea cultului divin în decursul timpului. Istoria regatului Israil este lăsată
la o parte.

Scopul autorului a fost să arăte, că statul teocratic a ajuns culmea înflorirei sale numai când
poporul și conducătorii lui ai observat cu sfințenie Legea dată prin Moise. Necredinţa a pricinuit tot-de-una nenumărate rele. Acest scop
al autorului s€ învedereză din împrejurarea, că
el pune în evidență, pe larg, grija ce a avut
David (și alții) de a organisa cultul, și nu spune
nimic despre p&catele săvirșite de David, nimic

despre idololatria lui Solomon
despre

lIsrail, care

expunând

și a altora, nimic

era idololatru.

Autorul,

deci,

întun cadru istoric starea religi6să a

poporului, mai înainte

de exil, voeşce a deștepta

în cei înapoiaţi din exil, sentimente

religi6se și

dorința de a s€ îngriji cu sfinţenie de cultul datorit lui Iehova.
Din potrivirea dintre sfîrșitul Czonicelor și Car-

tea Ezra sa conchis, că Ezra este autorul şi al
Cronicelor. Şi cu dreptul, căci acelaș caracter literar este și în Comice și în Cartea Ezra; Cartea
Ezra

este

o

continuare

a celor expuse

în

Cro-

nice; nimeni nu era mai în stare să se ocupe cu
scrierea unei asemenea cărți decât Ezra, care,

după întorcerea din captivitate, 'și-a pus tâtă inima
pentru reînvierea vechilor așede&minte iudaice.

In Crozice (| Cron. 36, za și 2s) ni se dă genealogia

lui Zerubabel,

care a trăit în timpul lui

Dariu Istaspe (521—485);
29, )

monede

perseșci

se amintesc (| Cron.
(daricul).

Deci,

timpul
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scrierei Cronicelor este după exiliul babilonic, în
epoca dominaţiunei perseșci.

Ş. 45. Ezra.
Cartea Ezra

şi o alta

numită

MVeemia (vedi

$. 46) formau dintru început o singură carte, sub

numele

de 7 și // Ezra. Septuaginta și Vulgata

le-a despărțit fiind-că și una și alta sînt dâu& lucrări a dou& persâne deosebite, cu tâte că în
amend6u€ cărţile acestea s& expune istoria dela
anul întâi de după captivitatea habilonică şi până .

în anul al 32-lea (cel puțin) al domniei lui Artaxerxe Longimanul (465 sai 474—424).
In Cartea Ezra (10 capitule)— numită ast-fel
după pers6na principală
s& expun urm&t6rele:

Cir regele Perşilor

cu care

ea s& ocupă—

dă voe Evreilor să se în-

torcă în patrie și să-și reedifice templul, sub con-

ducerea lui Zerubabel (Șeșbaţar). Li se înapoiază
tote vasele și uneltele

luate

de Nabuhodonosor.

Mulți Evrei se înapoiază în patrie (536). S&
zideșce altarul pentru sacrificii și s& aduc jertfe.
SE începe reedificarea templului. Samarinenii vor
să contribue la acea reedificare, dar sînt respinși. Samarinenii zădărnicesc reconstruirea templului în timpul regilor: Cambise şi Pseudo-Smerde.

In timpul lui Dariă lIstaspe zidirea continue și
să sfirşeșce. Sfințirea templului și serbarea Paștilor (cap.

1—6).

In al 7-lea an al domniei lui Artaxerxe (458)
Ezra obţine încuviințarea de a se înapoia în patrie cu o colonie de Evrei. la cu sine aurul şi

argintul dăruit de rege și plecă.
postesc și s€ rogă lui Dumnedei

La riul Ahva
ca drumul să

le fie fără primejdie. Ajung la lerusalim, aduc
jertfe de mulțămire și predai preoților aurul și
argintul. Ezra află că mulți din cei înapoiaţi din
captivitate s'aii căsătorit cu femei streine. Poporul și preoțimea se legă cu jurământ ca să se
despartă de femeile de alt neam (cap. 7—10).
Scopul cărței este arătarea, că Dumnedei 'și-a
îndeplinit promisiunile date prin Profeţi, că po-

porul va fi eliberat din captivitate, Ierusalimul
și templul s€ vor reedifica.
„pe

ludeii și Creștinii consideră ca autor al cărței
zra, reformatorul lui Israil după exil.

$. 40. Neemia.
Neemia a fost contimporan cu Ezra și s'a
ilustrat ca restaurator al vieței politice și cetățeneșci a Evreilor.
In cartea ce avem dela dinsul (13 capitule)
și care s& numeșce după numele lui, pus la începutul ei, s& expun urm&torele: Neemia fiiul lui
Acalia era paharnic al regelui pers Artaxerxe.

Acest rege dă voe (pe la anul 445) lui Neemia
ca să se ducă

vești triste

la lerusalim,

despre

de unde

îi veniseră

Evreii de acolo.

Soseșce în

Ierusalim și constată, că zidurile cetăţei sînt slabe.
El îndemnă pe Evrei ca să le reedifice. Sanbalat guvernatorul Samarinenilor și cu alte popâre

(Arabii, Amoniţii și Asdodenii) caută a-'i împedeca. Neemia dispune ca jumătate din lucrători
să zidescă, iar jumătate să stea gata de luptă.
Poporul

gemea

de sărăcie.

Neemia

îndemnă

pe

cei avuți să-'i ierte datoriile, aceea ce s€ și face.
Sanbalat vrea s& ucidă pe Neemia, dar nu reușeșce. Zidurile s'au terminat în 52 de dile. Ur-
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meză

lista celor înapoiați

cu Zerubabel

din cap-

tivitate (cap. 1—7).
Ezra ceteșce Legea în audul poporului. Popo-

rul plinge, posteșce, își mărturiseșce p&catele, s&
inchee legătură cu lehova şi poporul să legă

de a purta grijă de cele trebuinciâse la templu
(cap. 8—10).
Se iai măsuri pentru înmulțirea populațiunei

în lerusalim.

Lista

familiilor din Ierusalim

și din

restul ț&rei. Lista preoților și leviţilor veniţi cu
Zerubabel din captivitate. Sfințirea zidurilor Ie-

rusalimului.
se înapoiază
derei sale în
introduc mai

După 12 ani
la Suza spre
Ierusalim. In
multe abusuri.

de activitate Neemia
a cere prelungirea șetimpul absenței lui s&
Neemia venind iarăși

în Ierusalim, înlătură acele abusuri:

leviţilor nu

li se dedea părțile ce li se cuveneaii, poporul nu
păzea sâmbăta şi legea în privința neamestecărei

cu alte neamuri (cap. 11—13).

Ş. 47. Esfir.
In

scopul

Dumnedei
pentru

de

are

a s€ arăta, pe de o parte,

grijă

a se motiva

de

Evrei, iar pe de

istoriceșce

că

alta,

instituirea sezrbă-

fOrei Purim, sa compus cartea întitulată £s47,
după numele unei persâne din ea, care j6că un
rol important.

Cartea (10 capitule) cuprinde urme&târele: Regele pers A/asveros (Xerxe) dă ospeţe în Suza
(la anul 482), mai marilor regatului s&ă. La un
ospeț chemă

şi pe regina

Vasti, soția sa, pentru

ca invitații să-i admire frumusețea.
să vină. Regele

o alungă

din palat.

tatea de regină ajunge /s77,

Ea nu vrea
La

demni-

israilită, nepstă a
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lui Mardokeă,

a cărui familie fusese

adusă

cap-

tivă din Ierusalim o dată cu regele lehonia sai
loiahin din Iuda (599). Mardohei venea des pela
curtea

regală,

rație contra

şi într'o di a descoperit o conspi-

regelui.

Fapta

s'a scris în

analele

regatului. Un Gre-carele 4maz ajunge să fie întâiul demnitar al statului. Toţi i se prosternaă,
afară de Mardoheit. Aman se decide a'l perde
împreună cu tot poporul evrei. Regele porun-

ceșce ca întro

anumită di toți

Evreii

din ţeră

să fie uciși. Mardoheiă intervine pe lângă nepsta
sa, care r6gă pe rege să ia masa la dinsa im-

preună cu Aman.
ce

are

să-i

şi a dGua

spună.

Ea

regele o întrebă,

îi repetă

di să vină regele

la masă. Aman
cestă

După masă
cu

aceeași

Aman

rugare:

la dinsa

se îngâmfeză și mai mult de a-

distinsă ondre

ce i se făcea

şi din partea

reginei, și, din întmplare v&dend atunci pe Mardohei,se decide a grăbi perderea lui. In acest
scop pune pe palatul s&ă un stilp înalt de 50
de coți. In nâptea ce a urmat,

regele

neputând

dormi, a poruncit să i se cetescă analele regatului. S'a deșchis și s'a cetit tocmai la locul unde
se notase conspirația descoperită de Mardohei,
care nu fusese resplătit pentru acesta. A doua
di Aman vine la rege cu hotărirea de a cere
m6rtea lui Mardohei. Regele îl întrebă, că ce

trebue să se facă aceluia pe care regele vrea
să-l onoreze? Aman credend că e vorba de dinsul, a r&spuns, că unul ca acela trebue să fie con-

dus în triumf prin oraș de

către primul satrap

al regatului. Regele a poruncit ca așa să se facă
lui Mardohei. La masă regele întrebă pe Estir:

ce rugăciune are să-i facă? Era de față şi Aman.
Estir dă pe față planul lui Aman și cere revo-

e

SETI
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carea

poruncei

ce a dat contra Evreilor.

Aman

este spânzurat de stilpul pregătit pentru Mardohei. În diregătoria lui Aman este pus Mardoheă.

Porunca neputându-se revoca, sa dat o alta, că
și Evreii ai voe să se apere împrotiva celor ce "i-ar

ataca. In tot regatul Evreii aă omorit peste 75.000

de 6meni. Pentru aducerea aminte de acestă
întemplare, Mardohei și Estir instituesc sărbătorea

Purim în 14 şi 15 Adar (Martie al nostru).

Autorul cărței nu este cunoscut. Timpul compunerei ei nu s€& pote determina mai de aprâpe.

Autorul nu este Mardohei,

dar desigur a lă-

sat note despre cele întâmplate, pe cari apoi
le-a întrebuințat necunoscutul autor, care, după

indiciile din carte, a scris nu tocmai târdiii în
urma celor istorisite în ea.
Serbătrea Purim sau s&rbătârea sorților!) este
o s&rbătore

istorică. Pe

Christos ea este numită
Maccab. 15, ș7). Autorul
rile regatului persesc și
moravurile din timpul lui
urmare, cele cuprinse
veruri istorice.

In Canonul

în

la anul

160

înainte

de

«diua lui Mardoheă» (II
cunâșce bine împrejurăreproduce cu fidelitate
Ahașveroş (Xerse). Prin
Cartea

FEstir sînt ade-

iudaic și creştin al cărților sfinte

ale Vechiului Testament a figurat tot-de-una Carea Fistir.

SECŢIUNEA

A DOUA.

CĂRȚILE NECANONICE (APOCRIEE) ALE VECHIULUI
TESTAMENT.

$. 48. Numirea și împărhirea
Cărţile

enumerate

1). Aman a aruncat
nul contra Evreilor.

şi cercetate

sorți spre a vedea

până

lor.
aici sînt

în ce di să execute pla-
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cărțile sfinte cele canonice ale Testamentului Vechiă,

adecă

normă

acele

pentru

recunoscute

viața

teoretică

de

și

Biserică

practică.

ca

Adu-

narea lor într'un întreg s'a făcut după exiliul babilonic,

spre

V-lea

înainte

de Christos (cam între anii 450 și 424)

Lucrul

s'a început

sfirșitul

seculului

în timpul lui Ezra

al

(şi Neemia)

și s'a

terminat în timpul Profetului Malahia sai

scurt

timp după acesta.
După încheerea Canonului s'aii mai compus și
alte cărți, unele în limba ebraică (conservate nu-

mai în limba grecă),

altele

în limba grecă.

A-

ceste cărți nu sint normative, ca cele canonice,
și, după exemplul lui Ieronim, s& numesc azo-

crife, în sens de necanonice,

spre

deosebire de

cărțile ereticeșci și false, cari încă s& numesc

a-

pocrife. Ast-fel de cărți ai fost admise în traducerea celor '70 și în alte traduceri făcute după
ea. Biserica nâstră Ortodoxă de Răsărit le onorEză și le întrebuinţeză ca pe nişce cârfi
ceșci.

«Aceste

cărți se

întrebuinfeză

numai

biserispre

îndreptarea năravurilor și spre întărirea credincloșilor în credință, îar nu spre întărirea dogmelor

credinței. »

Cărţile

necanonice

le putem

împărți

în:

isto-

rice, didactice și profetice.

CAP. 1. CĂRȚILE ISTORICE NECANONICE.
$.49.

Ezra.

Cartea necanonică Ezra!) s'a scris cu scopul de
a face pe guvernatorii

streini,

cari

administrau

1). În traducerea celor 70 să numeşce / Bora, fiind-că e pusă înainte de cartea canonică cu acelaşi nume; în traducerile latine să
numeșce 41] Ezra, fiind-că dintru început Cartea Neemia era socotită ca II Ezra,
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Palestina,

să se pârte

blând cu Evreii, aducând

ca exemplu liberalitatea lui Cir și Dariă.
Autorul

ia material

canonică) și Neemia,

din Cronice,

și anume

Ezra (cartea

aceea ce-i con-

vine pentru tratarea subiectului ce are în vedere,
apoi intercaleză mai multe notițe asupra lui Ze-

rubabel. El s€ ocupă cu istoria lui losia (641—
610) și a succesorilor lui, istoriseșce unele fapte
ale lui Cir cu privire la poporul evrei, vorbeșce
despre Zerubabel, despre isprăvirea templului în
urma îndemnului Profeţilor Aghei şi Zaharia și
despre înapoiarea în patrie a unei colonii de Evrei sub conducerea lui Ezra.
Din scopul arătat al cărței resultă, că autorul
a fost un

elinist,

care

a trăit

pote

în Egipt

pe

timpul Ptolomeilor.:
Ş$. 30. Cărțile Maccabetlor.
Cărțile acestea s& numesc așa dela
fiilor preotului Mattatia, cari, prin lupte

numele
eroice ai

căștigat independența statului iudei. Cu numele

de Maccabei s& numesc nu numai fiii preotului
Mattatia, ci şi toți aceia cari ai luptat pentru

Patrie și Religiune iîn timpul Seleucidilor și Lagiilor.
Numele de Maccabeii la căpătat mai întâi luda.
Nu e siguranţă în privința însemnărei etimologice

a numelui Maccabeii. Unii îl deduc dela evreescul
maccaba sai maccab=ciocan, prin care s& simboliseză eroismul. Analogie avem în epitetul «Martellus» dat cunoscutului rege Carol al Francilor.
Alţii dic, că precum Romanii obicinuiaă a câse

pe stindardele oștirei literile inițiale: S.P.O.R.
(= Senatus” populusque Romanus), tot ast-fel și
Evreii conduși de Maccabei (numiţi încă şi Asmonei
după Simon Asmonei, moșul lui Mattatia), ar fi
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cusut pe stindardele lor literile inițiale: M. C.B.1.,
dela cuvintele evreeșci: ms camoka beelim Iehkova=cine e ca tine între Dumnedei Iehova, sati:
Mattatia cohen ben lohanan =Nattatia preotul fiiul
lui lohanan.
Cartea 1 a Macabeilor s'a scris în limba ebraică,
precum s& constată din multele ebraisme în textul

ei din
evreeșce

traducerea
și

celor

70.

cine a tradus-o

şcie. Compunerea

Cine
în

a scris-o

greceșce,

în

nu să

și traducerea s'a făcut înainte

de invasiunea lui Pompei în anul 63 înainte de
Christos, căci de Romani s& vorbeșce în carte
ca de nișce streini. Autorul s& ocupă cu istoria

Evreilor

dela

Alexandru

cel

Mare

(336—323)

până la anul 135 înainte de Christos.
Cartea 1] a Macabeilor a fost scrisă de un

elinist în Palestina. Cine anume și când a scris-o,
nu s€ șcie. losif Flaviii (născut la anul 37 înainte
de Christos) n'o cunâșce.
Cartea cuprinde dout epistole ale Evreilor din
Palestina către Evreii din Egipt în privinţa unor
evenimente din Palestina; apoi s& expun necazurile suferite și luptele întemplate dela Seleuc IV
Filopator (187—1'75) până la biruința lui Iuda
Maccabeul asupra lui Nicanor, adecă istoria Evreilor dela 187 până la 161 saă 160.
Cartea II] a Macabeilor cuprinde evenimente
anteridre celor expuse în Cartea J/ a Maccabeilor,
totuși, Septuaginta o pune în locul al treilea. Din
acesta sar putea conchide, că e compusă mai

târdiu. De cine a fost compusă și când, nu să
şcie. De ea s& face amintire mai întâi în Canonul 85 apostolic. S'a scris în limba grecă.
In carte s& expun relațiunile lui Ptolomeiă Fi-

lopator (221—204)

cu Antioh Epifane, cele în-

i

E

Mi

template cu Ptolomeă în urma
intra în Ierusalim

încercărei de a

în Sfinta Sfintelor, periculul la

care au fost expuși Evreii în Egipt (omorirea prin

elefanți) și miraculâsa lor scăpare (elefanții în
loc să atace pe Evrei, ai atacat oștirea egiptenă).

Ş. 37.

Cartea Îuait.

Cartea Iudit e o prelucrare a unei povești în
privința atacului lui O/oferz, generalul lui Nabuhodonosor, asupra Betuliei, și în privinţa celor ce

sai întemplat acelui general din partea bogatei

și frumâsei văduve /uat.
Obiectul acestei povestiri nu se pâte intercala
în nici o parte a istoriei Evreilor.
Din câte-va expresiuni s'a conchis, că scrierea
acesta s'ar fi compus în limba ebraică sai haldaică. Originalul s'a perdut. Cartea s& conservă

în traducere grecescă.

Din carte resultă, că după uciderea lui Olofern,

Evreiă erai în pace nu numai atunci, ci şi multă
vreme după mortea luditei. Prin urmare timpul

compunerei acestei cărți este de pus în primele
decenii ale seculului al doilea înainte de Christos.

$. 32. Adausele

la Cartea canonică Esti.

Printre cele 10 capitule, în cari este împărțită
Cartea canonică Estir, Septuaginta a intercalat

adausele

necanonice

de

mai jos. Ieronim tradu-

cend Biblia, le-a pus la sfirșitul Câzfez canonice

Fstir.

Acele adause sînt:
1. Visul lui Mardohei despre doi balauri ce se
luptai între sine.

2. Decretul lui Artaxerxe (ar fi trebuit dis: Xerxe,
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ori Ahașveroș) pentru nimicirea Evreilor din regatul persesc.
3. Rugăciunea lui Mardohei și a Estirei pentru
salvarea poporului.
4. Descrierea mai amănunțită a intrărei Estirei

la regele.
5. Decretul regal prin care se dă voe Evreilor
de a se apăra împrotiva celor ce "i-ar ataca.
6. Mardohei pricepe, că visul s&ă despre cei
doi balauri, îi vestea lupta ce avea să fie între

el și Aman.
Aceste șese
grecă.

Timpul
CAP.

adause aii fost
compunerei

II. CĂRŢILE

Ş. 33.

nu

DIDACTICE

Cartea

scrise
este

în

limba

cunoscut.

NECANONICE.

Zobir.

Cartea Iobit e o prelucrarea poetică a unei
istorisiri păstrată din gură în gură, de pe timpul
exiliului asirian
Autorul expune mai multe întemplări din viața

lui 7Zobi/ și cudeosebire suferințele ce a avut
să îndure în urma perderei vederei, cum și peripeţiile prin cari a trecut Zodia, fiind întovărășit

de îngerul Rafail.
“ Prin acestea autorul a voit să arăte, că Dumnedei şi pe cei drepți îi certă cu necazuri în acestă viață. Dacă r&mân statornici în virtute, Dum-

nedeii își întârce asupra lor milele sale cele bogate.
Cartea s'a scris în limba grecă, pote de către
un iudei

palestinean,

în

seculul

al

doilea

sai

întâi înainte de Christos.
Ambele

persâne

principale

din

acestă

carte

sînt numite în traduceri și la diferiți autori, ori
cu același nume, ori deosebit.

U3
$. 34. Cartea Înțelepciunei luă isus fiul
ui Sirah.
Cartea acesta, numită în manuscriptele și edițiunile greceșci: Xewiu, "lrjs65 dwod Spy, iar
în Vulgata Fec/esiasticus (Carte bisericescă), este
scrisă în

felul Proverbelor

/ui Solomon,

dar

are

un cuprins mult mai variat și mai bogat. Obiectul ei este înțelepciunea și religiositatea în tote
împrejurările vieței omeneșci. Desvoltarea

constă

în proverbe, regule și sentințe.
Autorul se numeșce pe sine însuși, spunând
că este din Ierusalim. Din conţinutul cărței se
vede,

că el a

trăit pela

anul 300

saă 280

îna-

inte de Christos.
Cartea s'a scris în limba ebraică. leronim mărturiseșce, că a v&dut originalul. Traducerea în
limba grecă s'a făcut în Egipt de către un nepot

al

autorului.

Acesta

resultă

din

prologul

cărței.

$. 53. Cartea Întelepciunei.
Cu

tâte că în limba grecă, în care s'a scris, să

numeșce « nfelepeiunea lui Solomon» —Seorpie Xahopuvros, totuși, de când Ieronim a dis, că acestă

scriere are inscripție saă titlu fals, s& numeșce numai « Cartea Înfelepciunei», omițendu-se, deci, numele lui Solomon, care nu este autorul acestei
cărți, ci cartea i sa atribuit lui de către cel
care a compus-o, pentru ca să dea mai multă
importanță conţinutului cărței.
Autorul—un iudeă din Alexandria, din timpul Ptolomeilor, precum dovedesc criteriile interne—vorbeșce despre datoria de a umbla după
INTKODUCERE

IN

VEGHIUL

TBSTAMENT,

8
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ori Ahașveroș)

pentru

nimicirea Evreilor din re-

gatul persesc.
3. Rugăciunea lui Mardoheiă și a Estirei pentru
salvarea poporului.
4. Descrierea mai amănunțită a intrărei Estirei
la regele.

5. Decretul regal prin care se dă voe Evreilor
de a se apăra împrotiva celor ce 'i-ar ataca.
6. Mardohei pricepe, că visul s&i despre cei
doi balauri, îi vestea lupta ce avea să fie între

el și Aman.
Aceste șese adause ai
grecă. Timpul compunerei
CAP.

II. CĂRŢILE

$. 53.
Cartea

fost scrise în limba
nu este cunoscut.

DIDACTICE

Cartea

NECANONICE.

Tobi.

Iobit e o prelucrarea

poetică a unei

istorisiri păstrată din gură în gură, de pe timpul
exiliului asirian
Autorul expune mai multe întâmplări din viața

lui Zofi/ și cudeosebire suferințele ce a avut
să îndure în urma perderei vederei, cum şi peripeţiile prin cari a trecut Zofig, fiind întovărășit
de îngerul Rafail.
“ Prin acestea autorul a voit să arăte, că Dumnedei și pe cei drepți îi certă cu necazuri în acestă viață. Dacă r&mân statornici în virtute, Dum-

nedeii își întârce asupra lor milele sale cele bogate.
Cartea s'a scris în limba grecă, pâte de către
un iudeii palestinean, în seculul al doilea sai
întâi înainte de Christos.
Ambele persâne principale

din

acestă

carte

sînt numite în traduceri și la diferiți autori, ori
cu același nume,

ori deosebit.
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$. 34. Cartea Înfelepciunei hi Iisus fiul
ui Straf.
Cartea

acesta,

numită

în manuscriptele

și e-

dițiunile greceșci: Sepia "'pa6ă bio Spy, iar
în Vulgata Zec/esiasticus (Carte bisericescă), este
scrisă în

felul Proverbelor

lui Solomon,

dar

are

un cuprins mult mai variat și mai bogat. Obiectul ei este înțelepciunea și religiositatea în tote
împrejurările vieței omeneșci. Desvoltarea constă
în proverbe, regule și sentințe.
Autorul se numeșce pe sine

că este din Ierusalim.
vede,

că el a

Din

trăit pela

însuși,

spunând

conţinutul

cărței se

anul

300

sai 280

îna-

inte de Christos.
Cartea s'a scris în limba ebraică. Ieronim mărturiseșce, că a v&dut originalul. Traducerea în
limba grecă s'a făcut în Egipt de către un nepot al autorului. Acâsta resultă din prologul
cărței.

$. 35.
Cu

Cartea Întelepciunei.

tote că în limba grecă, în care s'a scris, să

numeșce « nfe/epciunea luă Solomon »=—Sopira. Sra-

Îcpăvr6s, totuşi, de când Ieronim a dis, că acestă
scriere are inscripție sai titlu fals, s& numeșce numai « Cartea Înfelepciunei», omițEndu-se, deci, numele

lui

Solomon,

cărți, ci cartea
care

care

i sa

a compus-o,

nu

este

atribuit

pentru

ca

autorul

lui
să

de
dea

acestei

către cel
mai

multă

importanță conținutului cărţei.
Autorul—un iudeă din Alexandria, din timpul Ptolomeilor, precum dovedesc criteriile in-

terne—vorbeşce despre datoria de a umbla după

ţ
|

INTRODUCERE

ÎN

VEGHIUL

T&STAMENT,

8
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înțelepciune, care este isvorul
cirei, apoi despre

dreptăței și feri-

nefericirile ce decurg

din ido-

lolatrie și din lipsa de înțelepciune. Cei drepți sînt
lăudați, aratându-se, că cei fără-de-lege vor peri;
numai cei credincioși s& vor mântui.
Din acestă carte s& fac dese cetiri în Biserică

la s&rbătorile sfinţilor și ale martirilor.

$. 36. Rugăciunea lui Manase.
Acestă

atribuită

rugăciune,

compusă

lui Manase,

în limba

grecă

și

rege în luda (698—643),

ca autor, are basă istorică în Cronice (II Cron.
33, 11 —1); dar e o composiție mult mai posteridră, datorită unui iudeii pios, care a trăit îna-.

inte de lisus Christos.
Acestă rugăciune către

Dumnedeii

să crede

că a fost rostită de Manase după ce a fost învins de Sardoheii, comandantul regelui Asarhadon,

Și pus în închis6re.
CAP. II. CĂRȚILE

$. 37.
Cartea

acesta

PROFETICE

Cartea

să atribue

NECANONICE.

Bavuh.
lui Baru/, secretarul

și tovarășul Profetului Ieremia, dar ea este o
compilație în limba grecă, făcută în basa Cărţei lui
leremia și a altor cărți din Testamentul Vechii.
Autorul e un iudei elinist din Alexandria, pâte
pe la mijlocul seculului al doilea înainte de Chri-

stos. EI a scris cu intențiunea de a mângâta și întări pe Evrei în suportarea dominațiunei streine.
Cuprinsul: Baruh a cetit cartea sa lui lehonia

și mai marilor poporului captiv, în al 5-lea an
al exiliului. Cartea s'a trimis cu o epistolă Evre-
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ilor remași în Ierusalim, rugându-i s& aducă jertfe
lui lehova pentru ei, cari pe dreptate merită pedepsa ce suferă. Urmeză o rugăciune către Dum-

nedeii, pentru eliberarea

din exil, și cartea

lui

Baruh, în care autorul îndemnă pe Evrei să păzescă Legea; pe lerusalim îl represintă ca pe o
personă ce plinge, dar se mângâe cu predicerea,
că Evreii exilați s& vor înapoia în patrie.

ȘI din acestă carte s& face cetire în Biserică
(la s&rbătârea Nașcerei Domnului).

$. 35.

Fpistola

lui Ieremia.

Epistola acesta, atribuită Profetului /erewia,
este o epistolă neautentică. Dovadă despre acesta

avem limba ei grecescă curată şi explicarea falsă
a celor 70 de ani ai exiliului, cu șepte genera-

țiuni. Epistola este adresată acelora, cari aveati
să fie duşi captivi în Babilonia. Autorul necunoscut previne pe Evrei de idololatrie.

$. 39. Adausele la

Cartea canonică Daniil

Aceste adause necanonice sint trei și anume:
1. Cântarea celor trei tineri în cuptorul cu foc,

adecă a lui Sidrah, Mesac și Abed-Wego, pedepsiți în asemenea mod, fiind-că nai voit să

adore statua pe care o înălțase Nabuhodonosor.
In Septuaginta cântarea celor trei tineri este pusă

în Daniil cap. 3, între vers. 23 și 24.
2. Istoria 'Susanei (capitulul 13 adaus la cele
12 ale Cărţei canonice Daniil). In exiliul babilonic s& întemplă următorul fapt: iudeul loachim
avea de soție pe frumâsa Susana. Doi judecă-

tori bătrâni,

iudei, aă voit s'o

determine

a co-

mite infidelități conjugale, dar n'ai reușit. Atunci

ei o acusă

pe

nedrept,

că aii vă&dut-o p&cătuind
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cu un

tener.

După

legea

mosaică Susana tre-

buea omorită. Daniil intervine, întrebând pe fiecare pârâș în parte: unde a vădut-o păcătuind?

Unul r&spunde, că sub un s4iz (92 opt); altul, că sub un zriz (92% 5iw). Ambii au fost
omoriți

de

îngerul

Domnului,

potrivit

sentinței

dată de Daniil.
3. Istoria lui Bal și a balaurului (capitulul
14 adaus la Cartea canonică Daniil). In Babilon

era un idol numit Bal, căruia i se aduceaii jertfe
și erai puși la disposiția lui o mulțime de preoți. Regele Cir a poruncit lui Daniil să se închine lui Bal. Daniil nu vrea, pentru cuvîntul că
idolul e de pământ și de aramă, nu e viii șinu
mănâncă. După propunerea lui Daniil s& închid

și să sigileză cu pecetea regală jertfele, în camera
unde era idolul. A d6ua dis'a v&dut, că jertfele
eraii consumate,
Omeni în cenușa

dar s'au observat și urme de
ce presărase Daniil pe jos. Ido-

lul a fost sfărimat, iar preoţii uciși împreună cu
familiile lor.
In Babilon era adorat și un balaur. Cir porunceșce lui Daniil să se închine balaurului, căci
nu e mort, ca Bal, ci e viii și mănâncă. Daniil
respunde, că pote omori balaurul fără să între-

buințeze toiag saii sabie. Dându-i-se voe, Daniil
ferbe la un loc rășină,

săă și per și o dă bala-

urului, care, cum o înghite, crapă. Poporul se
revoltă și cere ca Daniil să fi pedepsit. Daniil
fu aruncat într'o gropă cu lei flămândi. Șese dile
stă acolo Daniil fără să i se întemple ce-va r&ă.
In diua a șesea un înger aduce prin aer din
Palestina la Babilon pe Profetul Avacum'), care
hrăneșce pe Daniil. In diua a șeptea vine regele
1) In privința lui Avacum,

despre care e vorba aici, vegi $. 30.
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ca s€ vadă sfirșitul lui Daniil. Vădendu-l că este

viă şi că nimic nu i s'a întâmplat, a poruncit să
fie scos din gr6pa cu lei, şi în locul lui ai fost

aruncaţi cei r&sculaţi, cari ai fost mâncaţi de lei

în presenţa regelui.
Numai primul adaus

are basă

trele adausele sau compus

seculului

istorică. Tâte

în Egipt pe la finea

al treilea sai începutul seculului al do-

ilea înainte de Christos.

PARTEA GENERALĂ.
Ş$. 60. Divisiunea.
Precum

am

mai

spus

nerală a Introducerei
chiului Testament

trateză despre canonul

mentului Vechii,
tini, păstrarea
explicări.

(vedi $. 1), partea

ge-

în Sfintele Cărţi ale VeTesta-

autoritatea lui la ludei și Creș-

lui

în original,

traduceri

și prin

Așa că, divisiunea ce se cuvine acestei părţi,
este urmetorea: I. Canonul Testamentului Vechii
şi autoritatea lui; Il. Păstrarea și lățirea lui în
textul original şi în traduceri; tratarea lui ermeneutică. Noi ne vom ocupa aici numai de
Canon și Traduceri (potrivit programei).
CAP. |. CANONUL

TESTAMENTULUI

VECHIU

$. Or. Ideea despre Canon.
Cărți canonice

s& numesc

basă și ca normă pentru
tică și practică (credință
lor s€ numeşce

Etimologiceșce

cele recunoscute ca

viața religi6să teoreși viață.) Colecţiunea

Canon.

cuvintul xuyoy

însămneză dâ7

8
drepl, care st întrebuințeză la măsurătore, /unie,

mesură, etc.; în sens tropic îns&mneză: regulă,
normă, lege.
Sfintul Apostol Pavel (în Gal. 6, +4) întrebuințeză cuvîntul cazon în sens de regulă sati normă. Acestă însămnare o găsim şi în literatura
părinților apostolici. Ins&mnarea acesta generală

a cuvîntului cazoz s'a limitat dela seculul al III-lea

înainte,

din îndemnul

ereticilor, în ceea

ce pri-

veșce cuprinsul lui, ast-fel: îzvefâturi/e dogmatice
și morale normative. De prin seculul al patrulea aă început a s& numi cazdue și decisiunile
bisericeșci şi hotărtrile Sin6delor.
Sfinta Scriptură, servind ca regulă şi normă în

credință

și viață,

s'a numit

cazoz,

scrigtura

ca-

nonului, încă din seculele primitive ale Creştinismului. Singuraticele cărți din Canon sati numit: sczifturi canonice.

Cuvîntul cazoz şi canonicos, spre a se însemna o

carte din Scriptură, s'a întrebuințat de Origen. Dela

seculul

al IV-lea cuvintul cazoz,

tradus de Rufin

cu regularis, îns&mneză: «consemnafiunea acelor
cărți sfinle, cari aă fost scrise sub inspirațiunea
dumnedecscă și cuprind în sine învețătura desco-

ferită ca regulă și normă a credinței adeverate».

$. 62. Canonul

Moise a orânduit
se păstreze

Testamentului

Vechii.

(Deut. 31, 2), ca Legea să

în cortul sfint, alăturea

cu chivotul.

Rațiunea acestei disposițiuni a fost, ca Israilteni să aibă la îndemână codicele Legei, să-l audă,

să-'| cunâscă și să se conformeze lui. Moise a mai
orânduit (Deut. 17, „ș), ca să se înmâneze regilor,

___
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copii de pe Lege, spre a o avea de-a pururea
înainte și a cârmui poporul după ea.
Josua, Samuil şi urmaşii lor (los. 24, 5 și ze;
Il Sam. [I Împ.] 10, 2; TI Cron. 17, 2—9) sînt
conșcienți despre îns&mnătatea Legei. Scriitorii
biblici se baseză pe ea. Operile literare ale acestor scriitori nu r&mân necunoscute celor ce
au scris în urma lor; ba Psalmii s€ cântau la
locul sfint. Prin urmare, nu numai că nu este

exclusă posibilitatea colectărei de cărți și cuvintări, înainte de exiliul babilonic, dar s'ai și colectat (cf. Prov. 25, ,; Il [IV] Reg. 22, ;; Dan. 9,2).
După întârcerea din captivitatea babilonică, cu
ocasiunea restaurărei templului, cultului şi vieței
politice și cetățeneșci, necesitatea de o colec-.

țiune complectă a Cărţilor Sfinte, s& simţi și mai
mult. Ezra şi Weemia erai pe deplin convinși,
că nu pot să organiseze și să consolideze n6ua
generație israilită, fără de scrierile sfinte, basa:
vieței religi6se. De aceea, după tradiţia iudaică,

adunarea cărților sfinte în/r'uz întreg s'a și făcut
între anii 450 și 424, începend în timpul lui Zzra
și Neemia, şi terminându-se pe timpul Profetului
Malahia, saă scurt timp după acesta.
Acestă colecțiune s& compune din urmetorele
39 de cărţi: 5 ale lui Moise; losua; Judecătorii;

4 cărți ale Împeraţilor (| și II Samuil, I și II Regii); cei 4 Profeţi mari: Isaia, leremia, Jezechiil
şi Daniil; cei 12 Profeţi mici: Osie, Ioil, Amos,
Avdie, lonă, Miheea, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia și Malahia; Psalmii; Proverbele; lov;
Cântarea Cântărilor; Plingerile; Eclesiastul; Rut;
Il şi II Cronicele; Ezra; Neemia; Estir. Pe tâte

aceste cărți și zamai pe acestea, atât ludeii pa-

.

120

lestineni"), cât și Biserica Ortodoxă de Răsărit le
recunâșce de canonice.
Tradiţiunea iudaică e confirmată de urmetârele
d6ut fapte:
a). După epoca Profetului Malahia colecțiunea

cărților sfinte,în număr de 39, erai privite de toți

ca sfinte și canonice și cu totul deosebite de alte
producțiuni literare posteri6re. Să luăm ca exemplu

«Cartea Înțelepciunei lui lisus fiul lui Sirah». Deși
s'a scris în limba ebraică și voeșce a trece de o

scriere profetică și canonică, totuși nici o dată n'a
fost admisă de Iudei în numărul cărţilor canonice.
Prologul acestei cărți aminteşce de traducerea

întregei Biblii în greceșce. Iosif Flaviă dice: «lar
dela Artaxerxe»

(adecă

din timpul

când

a trăit

Malahia, cel din urmă dintre Profeţi) «până în
timpul de față, încă multe s'aă scris, dar nu să ţin a
fi vrednice de asemenea credămint (ca cele-l-alte),

de

ore

ce lipseșce

în ele urmarea

sigură a pro-

feților».

b). Un alt fapt din care s€ deduce exactitatea tra-

dițiunei iudaice, în privința adunărei înp77'40 întreg

a scrierilor canonice, 2 fimpul arătat, este principiul ce a predominat la împărţirea cărţilor sfinte
și canonice în trei părți: Zegea, profeții și cele-l-alte

scrieri. Cărţile s'aă înşirat după raportul în care
scriitorii biblici staii către Dumnedei și Teocraţie.
Prin urmare, colecțiunea cărților sfinte și canonice nu s'a putut face succesiv, în decursul timpurilor.
Canonul amintit a fost recunoscut de ludei totde-una. Dar Septuaginta a adaus și unele cărți
necanonice; însă:

Josif Flaviii citeză
1) În canonul samarinean
tea

losua,—o

prelucrare

în scrierile sale numai pe
figureză numai Pentateuhul. Are Şi car-

liberă

după

Cartea

canonică

Iosua.
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cele canonice, în număr de 22, ast-fel: Genesa;
Exodul; Leviticul; Numerii; Deuteronomiul; losua;

Judecătorii cu Rut; dâue cărți Samuil; dâuă cărți

Regii; d6u& cărți Cronice ; Ezra cu Neemia ; Estir;
Isaia; leremia cu Plingerile; lezechiil; Daniil; 12
Proteți mici; lov; Psalmii; Proverbele; Eclesiastul;
Cântarea Cântărilor. Desfăcend pe cele ce el le
numeră câte una în loc de 2, 12, avem 39 de

cărți. Tot Iosif Flaviă dice: «La noi nu este nică
de cum o mulțime nenumerată de cărți neconsunăt6re și contradicetâre între sine, ci sînt nu-

mai 22 de cărți, cari conțin istoria timpului trecut,
și cu dreptul

să ţin de

divine.»

Filo (contimporan cu Domnul Christos) cun6șce

scrierile necanonice,

nu specitică pe

cele

dar nu le întrebuințeză.

EI

canonice, dar în diferitele

sale scrieri numeșce pe cele mai
lea sînt tote din cele canonice.

Zaimudul recunâșce
cele trei-deci și ndut.

multe,

ŞI ace-

de cărți sfinte numai pe

Codicii Sfintei Scripturi, în limba ebraică, con-

țin același Canon.
Biserica

creştină încă

a priimit în Canonul ei

cărţile canonice ale ludeilor.—

Christos şi Apostoli nu ne spun numărul cărților canonice ale T. V., dar se provocă adese-ori
la Sfânta Scriptură (Mat. 5, us; Luc. 24, 4; l6n
5, s; Rom. 3, 2; 1 Petru 1, ş; și în alte părți).
Melito dela Sardes (pela 172) a călătorit în

orient și apoi

a comunicat

resultatul cercetărilor

sale în

fratelui sei Onisim

privința canonului

cărților sfinte. El numără pe tâte cele cunoscute
ale ludeilor, afară de Neemia şi Estir. Cartea

Neemia

a putut prea lesne să o considere ca una

cu Ezra, după cum s& şi îmbinat în vechime a-
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ceste două cărți, sub numele «Ezra». Tot așa
s'a putut întempla și cu Cartea Estir, socotind-o
la Cartea Ezra, fiind-că Ezra, Neemia și Estir se
ocupă cu istoria din timpul de după începutul

captivităței babilonice. De alt-fel Iosif Flaviu, Origen, leronim numără la Canon și Cartea Neemia
și cartea Estir.
Origen (185—254) are consemnaţiunea tuturor
cărților canonice, afară de Profeţii cei mici. Acesta nu pote fi decât o greșclă de copiare, fiind-că
Origen aminteșce în cărțile sale de scrierile Profeților mici, ca de cărți dumnedeeșci, și le-a și înși-

rat în Exapla sa (Ș. 64). Ra/in a tradus în latineșce
consemnaţțiunea lui Origen. In traducere figureză
și cărţile Profeților mici. Origen adauge între scrierile canonice

buințat mai

și Cartea Baruh. Creștinii ai între-

mult

Septuaginta

autori bisericeșci

se provâcă

nonice,

Gre-care

dându-le

și de aceea unii
și la cărțile

neca-

autoritate.

Sinodul din Laodiceea (363 sai 364) numără
(în can. 60) cărțile canonice cunoscute. După
exemplul Septuagintei adauge Cartea Baruh și
epistola lui Ieremia.
Canonul 83 apostolesc numără între cărţile ca-

nonice și trei cărți ale Maccabeilor.
Atanasie cel Mare (î 373) numără
pe

Rut

și omite

pe Estir,

deosebit

despre care, după în-

șirarea celor:22 de cărți, dice: « Afară de acestea
sînt şi alte cărți, nu canonice, dar aședate de
părinți a s& ceti celor ce voesc să se înveţe cu-

vintul evlaviei: Înţelepciunea lui Solomon și a lui
Sirah, şi FEsr, și ludit, și Tobit.»
Ciril al Ierusalimului (+ 386) urmeză Sinodului
din Laodiceea.
Grigorie din Nazianz (+ 390), Amfilohie al Ico-
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niului
numai

(î pela 395) şi Fpifaniă ($ 404) numeră
pe cele canonice și nici una dintre cele

necanonice.
Dintre apuseni //arisi dela Pictaviii (4 366), Rufin
(î 410) şi Zeronim (ş 420), numără cărţile canonice ale ludeilor. leronim e cel dintâi care atacă
canonicitatea cărților apocrife.

Sinddele ecumenice nu

S'aă exprimat direct și

definitiv în privința cărţilor canonice ale Testamen-

tului Vechii, totuși Sizodu/ Zrulan (692) şi al
VII-lea ecumenic (787) ai întărit cele stabilite prin
canonul 85 apostolic, de Sinodul din Laodiceea
și cele ce aii învețat Atanasie cel Mare, Grigorie
de Nazianz,

Amfilohie.

Jân Damaschin (secul. VIII) recunâşce de canonice 22 cărți ($. 4), după numărul alfabetului
ebraic.

Biserica Ortodoxă de Resăril a fost de acestă
credință și în timpurile următâre (Sinodul din

lerusalim 1672).
„la cele canonice

Dacă de către unii s'ai alăturat
una sai alta din cele necano-

nice, scrise în urma fixărei Canonului, apoi toc-

mai

pentru-că

nu

ati mărturie

unanimă, Biserica

nu le atribue aceeași autoritate ca acelora asu-

pra cărora sînt de acord toți marturii. Biserica
Ortodoxă de Răsărit onoreză, însă, cărțile necanonice, pentru cuprinsul lor cel bun şi folositor Şi.
sfințit prin întrebuințare bisericescă.
Din timpul Fericitului Augustin şi din iniţiativa
acestuia, biserica apusenă recunâşce de canonice

și scrierile
anatema

apocrife.

asupra

celui

Sinodul

tridentin

a rostit

ce n'ar voi să priimescă

de canonice tâte cărțile cuprinse în Vulgata. Căr-

țile pe cari noi le numim zecazozice,
talii le numesc deuferocanonice,

occiden-
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CAP. Ii. TRADUCERILE SFINTEI SCRIPTURI A T. V.
$. 03. Traducerile greceşci.
1). Cea mai veche dintre traducerile
ginal, în limba grecă, este Septuaginta

din ori(LXX),

numită încă: 7, Tv Efdopirxovra “parpi, (scriptura
celor 70), ti €fdupipmova (vi v, adecă: cei 70) și
fraducerea Alexandrină.)
1) Domnul Nedelea Georgescu, fost elev al mei, acum licenţiat
al Facultăţei de teologie din București și învăţător rural în județul Teleorman, 'mi-a comunicat urmEtbrea traducere făcută de
domnia-sa din /vaebiit al Cesareei Palestinei (Preparaţia Evangelică, cartea VIII, cap. 2—5), asupra traducerei alexandrine:
Frapnent

din

Aristeii*)

asupra

traducerei
Testament.

Sfintei Scripturi

a

Vechiului

<Demetru din Faler**), intendent al bibliotecei regale, priimind
dela rege o însEămnată sumă de bani, pentru a stringe tâte cărţile
cunoscute, s€ sili—cumpărând pe unele, făcând să se transcrie
altele, — să execute, pe cât îi era cu putință, ordinele lui Pto-

lomei. Regele întrebându-l într'o di, față cu mine, despre numerul volumelor adunate deja, Demetru răspunse:
mii; dar sper să ajung îndată la cinci sute de
trelea mi s'a spus, că Iudeii aă cărți demne
pentru a s€ mări biblioteca Ta». «Pentru ce nu
punse regele; ei "ţi-am înlesnit tot ce-'ţi era de
Demetru

răspunse:

încă o traducere;

<Nu

ar fi de

ajunsa

<Dduă sute de
mii; de altminde a fi copiate,
faci acesta? r&strebuință.

le transcrie, ar trebui

căci Iudeii, ca și Egiptenii, să servesc

de

ca-

ractere proprii, și a căror înțelegere, ca şi pronunțare, sint particulare

limba

acestui
siriacă;

popor
dar

e o

Se

crede

greșelă,

de
cum

obiceiii, că
că

sar

limba

deosebi

cu

lor
mult

este
de

„__%). Aristeii, slujbaş al lui Ptolomei Filadelful, regele Egiptului, era după mumă
iudeii. Acest rege îl trimise să ceră arhiereului Eleazar, învăţaţi pentru a traduce Legea Iudeilor, din liinba ebraică în cea grecă. Traducerea făcută de ei fu
numită Septuaginta, saii traducerea celor şâpte-qeci. Se crede de obiceiă, că Aristeii a compus istoria acestei traduceri. Totuși, aceea care pârtă adi numele lui,
nu este cea citată de Ieronim, Eusebiii și Tertulian. Aristei trăi pe la anul 260

înainte de Iisus Christos,

*). Demetru din Faler, renumit discipul al lui Teofrast, căștigă atâta putere asupra
spiritelor din Atena, prin darul săi de vorbire, încât fu făcut arhonte, la 309 înainte de lisus Christos. In dece ani de dile, cât guvernă acâstă cetate, el făcu fericiţi pe cetățenii săi. Insă, meritul său ațâță ura, căci fu osîndit la morte, Yar statuele sale fură răsturnate, Atunci filosoful se retrase, fără a se plinge, la curtea
lui Ptolomei Lagos, regele Egiptului, care îl trată cu o mare consideraţiune, Unii
autori susțin, că ar fi fost exilat de succesorul lui Lagos; alții afirmă
din contră,

că ar fi fost mult mai bine vădut de

Ptolomeii Filadelful,

blioteca acestuia cu d6uă sute de mii de
ducerea Bibliei din evreeşce în greceşce.

întru cât îmbogăţi bi-

volume, și că lui datoreșce regele tra(4Vore/e Domnului Nedelea Georgescu.)
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ludeii s'aii r&spândit în diferite părți ale glo-

bului pământesc.

(Egipt),

unde

pricepând

Unii s'aă stabilit în Alexandria

ai adoptat limba grâcă.

cele ce li se cetea

Ne mai

la cultul divin, din

acesta». Atunci Ptolomei porunci lui Demetru să scrie arhiereului Iudeilor, de a-i procura. mijlocul pentru executarea acestei întreprinderi. Mai departe adaugă autorul: «Ptolomeă ordonă apoi lui Demetru de a-'i adresa un raport, cu privire la

transcrierea

cărților

ludeilor;

de

6re-ce,

numai

prin

decrete

și

cu cea mai mare grijă, hotăraă aceşti regi despre tâte afacerile,
nelucrând nici o dată în grabă și fără cercetare. Pentru acesta
am transcris acest raport, precum și epistolele ce se scriseră
cu acestă ocasiune. N'am lăsat la o parte nimic, amintind Şi sumele

considerabile,

dere.

Iată textul raportului:
Raportul

bă

cari

fură

Demetru

cheltuite

din

Fale»

pentru

către

acestă

întreprin-

regele Egiptului.

«Demetiu către Marele Rege:
«Rege! După cum 'mi-ai poruncit, să adun cărțile, cari lipseai încă pentru complectarea bibliotecei Tale, şi de a îndrepta
cu cea mai mare grijă, greşelele ce s'ar fi putut face, sînt dator
să Te încunoșciinţez, că 'mi-am depus tâte silințele pentru a corespunde dorințelor Tale. Pe lângă altele câte-va, ne mai lip-

sesc încă: Cartea, care cuprinde legislațiunea Iudeilor, căci este

scrisă în limba ebraică şi cu caractere ebraice. Drept este, că s'a
tradus în greceșce, dar cu puțină îngrijire şi într'un mod fârte
imperfect, după părerea 6menilor învEțaţi; de altmintrelea s& înțelege acesta fără greutate, gândindu-ne, că acestă întreprindere
n'a fost condusă de înțelepciunea Ta regescă. Deci, îţi este de
mare folos să ai acestă carte, precum ai pe altele, în tâtă curăţenia originală; căci legile ce le cuprinde, sînt pline de
dreptate şi de înțelepciune, fiind date de însuşi Dumnedei. De
asemenea nici oratorii, nici poeții, nici istoricii nu 'Şi-aă
însuşit
renumele Scripturei udeilor și reputaţia 6menilor, cari
vieţuiau
după prescripțiunile ei; de Gre-ce, după observaţiunea lui
Ecateă din Abdera, învățătura ce exprimă Scriptura, este şi
curată şi nobilă.
Deci,

dacă

aprobi,

o Rege,

să

va

cere

prin

scrisori

arhiere-

ului din Ierusalim, să trimită Gmeni, toţi recomandabili
prin
virsta și prin virtutea lor, aleși din fie-care seminţie,
dintre bătrânii cei mai învățați în legile patriei lor; pentru ca
ţinându-ne
de

interpretarea,

care va

fi dată

de cel

mai

mare

numer,

noi am

putea ast-fel obține o traducere adevărată şi a-i hotări
un loc de
on6re, care să corespundă dorințelor Tale și însEmnătăț
ei unui
aşa de nobil plan. Ai putea fi tot-de-una fericit în întreprind
erile
Tale».
După raportul lui Demetru, regele ordonă să se scrie
arhiereului Eleazar pentru a-'i împărtăși proiectele sale și a-i
anunţa tot
de o dată, că s'aii pus în libertate captivii Iudei.
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textul biblic ebraic, ai simţit trebuinţa de a traduce biblia în limba grecă. Ast-fel s'a dat nașcere
fraducerei alexandrine, despre care ni se istori-

sesc urme&tbrele: Un Aristeă, sef de gardă al reHotări

pentru

a i

se

da

ca

daruri:

în

urma

urne,

cupe,

mese,

vase

sfinte, greutăţi de 50 de talanţi de aur și de 70 talanți de argint, precum și o cantitate insămnată de petrii preţiâse. Ordonă,
afară de acesta, intendenţilor vistieriei, spre a pune la disposiţie
100 talanți de argint, celor cari n'or lua din aceste obiecte propuse, pentru a aduce jertfe şi pentru alte cheltueli. Eă spun
cum s'a petrecut
acest scop.

lucrul,

scrisorilor

ce

s'aă

schimbat

în

lacă mai întâi aceea a regelui Ptolometi:
Sorisdrea

vegelui

Ptolomeii

către

Eleazar,

arhiereul

din Ierusalim,

«Regele Ptolomeii către Arhiereul Eleazar, salutare şi fericire!
«Perșii, în timpul stăpânirei lor, luară din lerusalim un mare
număr de ludei, cari se stabiliră în ţinuturile mele. Mai târdiă
ei urmară

ca

robi

pe

tatăl

meă,

în Egipt.

Mulţi dintre ei fură in-

rolați de el printre soldaţii cei mai favorisați din armata sa. Altora, a căror credinţă fusese pusă la încercare, le incredinţă garda
cetăţuelor, ce fuseseră făcute pentru a ţine în respect pe poporul egiptean. Cu ridicarea mea pe tron, vreaii să tratez pe tâte poporele,—dar mai cu stmă pe concetăţenii Tă&i,—cu mai multă
milostivire

şi mărinimie.

Deci,

am

dat

libertate

la

mai

mult

de

o sută de mii de robi, plătindu-le stăpânilor lor o dreptă despăgubire, și prevenind tâte desordinele la cari putea să dea naşcere
plecarea unei așa de mari mulțimi. Am vrut prin acesta să dau
o dovadă despre religiunea nâstră și recunoşcinţa ce am către
Dumnedeul cel prea înalt, care a acordat pacea regatului meu

și la făcut vestit în t6tă lumea. Mai mult: am înrolat în armata

mea pe aceia cari prin etatea lor eraă în stare să suporte ostenelele rEsboiului. Cei recomandaţi prin destoinicia şi credinţa
lor, fiind chemaţi la curte, "i-am pus după pers6na mea regală.

Pentru a-'Ţi dovedi.mai

mult buna-voinţa mea către Tine, ca și

către toţi ludeii, cari sint răspândiți pe pământ, şi către urmaşii
lor, am poruncit a se traduce Legea vâstră, din evreeşce în greceșce, pentru ca să fie pusă între cele-l-alte cărți ale bibliotecei
mele regale. Pentru a-mi arăta zelul şi recunoşcința Ta, vei alege din fie-care seminție, bătrâni recomandaţi prin onestitatea

vieţei lor, versați în cunoșcerea Legei şi în stare de a o explica.
Noi

vom

dobândi

ast-fel,

exactitatea

ce

cere

o

lucrare

așa

de

importantă, întru cât este opera mai multora. Cred că resultatul acestei întreprinderi trebue să contribue mult la gloria mea,
Îți trimit pe Andrei, şeful gardei mele și pe Aristei, amândoi bucurându-se de încrederea mea. Ei vor discuta cu Tine în
privinţa acestei afaceri; de asemenea îţi vor oferi pentru templu un întâi prinos al pietăței mele şi o sută de talanți de argint pentru a se aduce sacrificii, şi pentru alte cheltueli. Scrie-mi
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gelui egiptean

Ptolomeă

Filadelful

(284—247),

a scris fratelui săi Filocrat, că acest rege, după
sfatul

bibliotecarului

s&i Demetru Falereu, a tri-

mis pe Aristeii și Andrei la Eleazar, arhierei în
însu-Ţi ceea-ce
cut şi Te

vei fi

hotărât.

vei arăta demn

executa îndată. Salutare».
Eleazar, fiind-că îi convenca,
de bună-voinţă:
Scoisirea

Prin acesta

de prietenia mea.

arhiereului

îmi
Ceea

adresă regelui

Eleazar,

către

vei fi fârte

plă-

ce vei cere, se va

acest răspuns plin

vegele Ptolomei.

<Arhiereul Eleazar către Regele Ptolomciă, credinciosul s&ă
prieten, salutare!
«Dacă vei fi sănătos, precum și Regina mumă, Arsinoe,
sora
Ta

și copii Tei,

mă&

voiă

bucura

mult

de

acesta.

Ei

mă

aflu

fârte bine. Scrisârea Ta 'mi-a procurat mare plăcere,
descoperindu-mi-se nobilele Tale planuri. Indată am adunat
un forte
mare număr de bărbați, pentru a le comunica şi
pentru a-i lămuri despre pietatea a față cu Dumnedeul, pe
care noi îl adorăm. Am priimit în acelaşi timp ofrandele ce
ne-ai trimis:
d6u&-deci de cupe de aur, trei-deci de argint, cinci
vase, o masă
destinată pentru priimirea prinselor şi o sută talanți
de argint,
pentru a oferi sacrificii şi pentru tâte trebuinţele
templului. Aceste daruri 'mi-aii fost aduse de Andrei, un însemnat
ofițer al
curței Tale și de Aristeă, amândoi plini de cinste
şi de șciinţă
şi în totul vrednici de încrederea și de favGrea
Ta. M'ai încunoșciințat despre ceea ce doreşti şi le-am r&spuns,
potrivit intențiunilor Tale. Tot ceea ce-i place și-'Ti este
folositor, voit face,
întru cât va depinde de mine, ca dovadă de
respectul şi de recunoșcința mea; atât sint de mari binefacerile
ce a priimit poporul mei din partea Ta. Ast-fel, eă sint plin
de 'râvnă de a
aduce jertfele pentru Tine, pentru sora Ta,
pentru copiii şi prietenii T€i. Și poporul met va ruga în genunchi
pe A-tot-puternicul pentru a îndeplini dorințele “Tale și
pentru a păstra în regatul T&ă, pace gloriâsă și neschimbăciâsă.
De altmintrelea, pentru ca traducerea Legei Sfinte să-Ţi ofere
tâte
mai exacte credințe, am ales în faţa întregului garanţiile celei
popor, din fiecare din cele 12 seminţii, b&trâni cinstiți
pentru
tutea lor și Ţi-"t-am trimis, încredințându-le cărţile şciința și virLegei. Te rog,
Mare Rege, de a face așa, ca interpreţii
să-'mi aducă înapoi
aceste cărți, cu multă grijă, după ce va
fi fost terminată lucrarea. Salutare».
Aristeă vorbeşce apoi de lucrările, cari
fură întreprinse pentru
traducerea Sfintei Scripturi; apoi continuă,
exprimându-se ast-fel:
«Când fu cetită traducerea, preoții sculânduse în picidre numai decât, precum și bătrânii, consilierii
regatului și şefii poporului strigară cu toți într'un glas: Fiind-că
noi
grijă şi atâta râvnă pentru a obține o traducere am depus atâta
fidelă, datorim
acum să facem ca să se păstreze în tâtă
întregimea ei. Aceste
vorbe -fură priimite cu aclamațiune, şi toți,
după obiceiul lor, de-
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cărți ale Testamentului Vechii. Cine le-a făcut
și când, nu să șcie. Origen le-a numit: a câzcia,
a șesea și a șeptea,—după locul ce ocupă în re-

censiunea ce a făcut Septuagintei.

$. 64. Recenstunile Septuagintei.
Creștinii când discuta cu ludeii, citaă textele
din Testamentul Vechiă, după Septuagintă. Din causa multei întrebuințări și desei copieri, textul ei
să alterase [6rte mult. ludeii nu numai că imputaii
acesta Creștinilor, dar și contesta exactitatea traducerei locurilor din Testamentul Vechii, pe cari

Creștinii le invocai în contra lor.
Acestă împrejurare determină pe Origen (185—

254), să

recenseze Septuaginta

în sensul

de a

stabili raportul dintre ea și originalul ebraic. Resultatul acestei mari întreprinderi dete nașcere
colosalei opere critică biblică, cunoscută sub numele de <Exapla,» câte o dată «Octapla», mai
târdiu şi «Tetrapla».
Exapla era o asemănare între textul traducerei alexandrine cu textul original de o parte, și

de alta cu cele-l-alte traduceri greceșci: a lui
Aquila, Simah, Teodoţion și cele trei traduceri
anonime

Origen

(vedi $. 63).

a procedat ast-fel: a făcut ndut col6ne.

In prima colână a pus textul ebraic, scris cu litere ebraice; în a d6ua col6nă a pus același text,

scris cu litere greceșci; în a treia, traducerea lui
Aquila; în a patra, traducerea lui Simah; în a
cincia, traducerea alexandrină, care era de îndreptat, însă, fără să schimbe ce-va din ea, ci
numai însemnând cu semne critice anumite locuri, prin cari semne făcea luător a minte pe

131

cetitor

asupra

deosebirilor

ce

presenta

Septu-

aginta; în colona a şesea a pus traducerea

lui

Teodoţion. În unele locuri sta numai cele patru
traduceri, și, din acest motiv, opera s'a numit,

câte o dată, «Tetrapla» (unii dic, că Origen a făcut din «Exapla» un extract: «Tetrapla», în care

sta cele patru traduceri). In alte părți ale Sfintei
Scripturi, Origen a alăturat la cele șese colâne,

încă d6u& traduceri, din cele anonime, de unde
opera s'a numit «Octapla». Erai și părți cu ndu&
colOne, adecă st adăugea și a treia traducere
anonimă; din acestă causă opera s'ar putea numi

«Eneapla»,

dar acestă

numire

nu să

întimpină

nici o dată.
Unde a început Origen «Exapla» :—pe când
era în Alexandria (deci înainte de anul 231), sau
abia în Cesareea,—și cât timp a lucrat la ea, nu

se șcie. Se pare că, din causa mărimei, Exapla
lui Origen nu s'a copiat. La 50 de ani după
mortea autorului, Exapla a fost aședată în biblioteca din Cesareea Palestinei de către Eusebii şi
Pamfil. Ea a fost întrebuințată de mulți, până în

secolul

al VII-lea.

Probabil

a fost

arsă

la anul

653 când Arabii ai ocupat Cesareea. Adi avem
din Exapla d6u& volume de fragmente culese din
citațiunile celor vechi.
|
Pela sfîrșitul seculului al III-lea și începutul
seculului al IV-lea s'a mai făcut recensiuni la
Septuagintă de preotul Lucian din Antiohia și de
episcopul

Esihie

din Egipt.

$. 05. Îtala şi Vulgata.
1. In a dâua jumătate a seculului al doilea după
Christos s'a tradus pentru prima 6ră Sfinta Scrip-
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tură în limba latină. Criticii basaţi pe deosebirea
stilului din diferitele cărți, cred că traducerea nu

s'a făcut de un singur traducetor, ci de mai mulți.
Cele dintâi urme despre traducerea latină le

găsim la Tertulian. De s'a făcut o unică traducere

sai

mai

Citatele

din

multe

în

acel

timp,

traducerea latină, ce

nu s€ şcie.

s& găsesc la

scriitorii cei vechi, până la Ieronim, care a făcut
o n6uă traducere în limba latină, nu consună

între

ele.

multe

traduceri, dintre cari pe //a/a

Italia)

o

Augustin

declară ca

contimporan

ducere

pare că
cea

mai

vorbeșce

de

mai

(pe cea din

bună?).

Ieronim,

cu Augustin, vorbeșce de acea tra-

ca de una,

dar și el dice, că exista a-

prope în atâtea recensiuni câţi și codici. Până și
adi criticii nu s€ pot uni în privința ideei dacă
s'au făcut mai multe traduceri independente unele de altele, sai numai una, în Africa ori Roma, sau că acestă una a existat în mai multe
recensiuni, dintre cari Augustin declară pe /7a/a,
adecă pe cea din Italia, ca cea mai bună.

Traducerea

nu s'a făcut după textul original,

ci după Septuagintă, în mod cât se pâte de literal, şi nu în latina clasică, ci în latina din tim-

pul imperiului, având

multe elemente din limba

rustică, deci, într'o limbă latinescă cam grese.
In vechea traducere latină strecurându-se multe
greșeli, din causa copierilor, episcopul roman

Damas

1 (366—384)

facă cuvenita

Testamentului

revisuire

a îndemnat

pe Ieronim să

şi îndreptare.

Vechii a îndreptat

Din

cărţile

Psaltirea, de

:) Cuvintele lui Augustin sînt acestea: in ipsis autem interpre-

tationibus

cum

1tala caeteris

perspicuitate

praeferantur,

nam

est verborum

tenacior

sententiae (De Doctr. Christ.). Cu tâte acestea,

englesul Bengli ceteşce illa în loc de Itala, iar Aihhorn,
Cestiune de apreciere,

usitata,
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d6u& ori: o dată după

Romanum,

spre

Septuagintă

deosebire

(Psalterium

de Psalterium

vetus,

care s€ înțrebuințeză și adi în biserica Sf. Petru
din Roma), altă dată după Exapla lui Origen

(Psalterium Gallicanum). Tot după Exapla a îndreptat: Cronicele, Eclesiastul, Cântarea Cântări-

lor, Proverbele și Iov, dintre cari numai cea din
urmă

s€& mai păstreză.

2. Insuși Ieronim fiind nemulțămit de lucrarea
ce făcuse, s'a apucat și a tradus din noi, după
original, Sfinta Scriptură, între anii 390 și 405.
Traducerea a făcut-o în Palestina. In anul 405
terminase tote cărțile canonice și d6u& așa dise

deuterocanonice. Ieronim n'a tradus pe Baruh,
Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui lisus

fiiul lui Sirah și Cărțile Maccabeilor. Aceste cărți
au fost traduse mai târdiă de către alți tradu-

cetori.
Traducerea e liberă și corectă. Ieronim a avut înainte manuscripte evreeșci, a ținut semă,
însă, și de tradiţia exegetică a ludeilor și a
con-

sultat traduceri vechi, mai ales Septuaginta.
Rufin a combătut acestă traducere. Augustin

încă nu se putea familiarisa cu ea, din causa
că
sc abătea dela traducerea veche latine&scă și dela

Septuagintă.
Multă vreme s'a întrebuințat

în biserică

tra-

ducerea veche și cea nduă a lui leronim, Acestă
din urmă s'a introdus mai întâi în biserica
din
Galia. Dela seculul al Vil-lea, după ce
episco-

pul roman

Grigorie cel Mare

(590—604)

a co-

mentat cartea lov, servindu-se de traducerea
lui
Ieronim, s'a întrebuințat numai acestă traduc
ere,

sub numele de <Vulgata», după ce Psaltirea tradusă din original s'a înlocuit cu Psalterium Gal-
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licanum (adecă Psaltirea întrebuințată mai întâi
în Galia) și s'ai introdus cărțile așa qise deuterocanonice pe cari nu le rev&duse leronim.
Cu timpul s'a strecurat greșeli și în Vulgata;

de aceea a fost îndreptată de mai multe ori (de
Alcuin, Lanfranc și alții). Sinodul tridentin (1545—

1563) a decretat Vulgata ca «versio authentica»,
hotărând în același timp îndreptarea ei. In timpul
papei Sixt V s'a tipărit ediția corectată (1590).

Dar constatându-se

că acestă

ediție sixtină nu

e la înălțimea dorită, sa revedut din noi și s'a
tipărit în timpul papei Clement VIII la anul 1592.

Textul Vulgatei din ediția clementină (corijat
încă în anul 1593 și 1598) este textul autentic
şi normativ al Sfintei Scripturi până și acum.
Nici o schimbare nu e permisă în acest text.

$. 66.
După

Targumii (traducerile) sant parafrasele haldaice.
exiliul

uitat limba

babilonic

maternă

așa că nu mai

poporul

și vorbea

pricepea

cele

pe

încetul

a

limba haldaică,

ce i se ceteaă din

Scrierile Sfinte. De aceea la cult s& cetea o parte
din Biblie, în textul original, şi apoi să traducea,
sai mai bine dis: s& parafrasa oral în limba poportului. Cu timpul acele parafrase sai circum-

scrieri s'aii şi scris, căpătând numele haldaic de
fargum, targumim=traducere, traduceri.
Nici unul din targumii existenți nu cuprinde
întreg Testamentul Vechiii, ci numai unele părți.

La Ezra, Neemia și Daniil nu sînt targumi.
Dintre targumi se conservă:
1). Zargumul lui Onkelos. Onkelos a fost proselit iudeă, discipul al lui Crxamaliel. Lucrarea sa este
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asupra Pentateuhului, pe care a făcut-o cam pe timpul dărâmărei lerusalimului (anul 70 după Christos).
2). Targumul ui Ionatan la Profeţii anteriori
(losua, Judecători, Samuil și Regi) şi posteriori
(Isaia, leremia, lezechiil și Profeţii mici). După
Talmud, acest lonatan, fiiul lui Uziel, a fost dis-

cipul al lui Hilel.

Dacă

este anterior lui Onkelos.

este așa,

apoi Ionatan

Se crede, că targumul

în forma de adi e o prelucrare făcută pe la începutul seculului al IV-lea după Christos de Rabbi
losef ben Hiia rectorul șcâlei din Pumbedita.

3). Zargumul ierusalimilean la Pentateuh—
unul întreg şi altul numai la unele părți—atribuit lui lonatan fiiul lui Uziel, dar pe nedreptul, căci limba și cuprinsul, sporit cu legende și
fabule, denotă pe un traducător (targumist), care
a trăit pâte în a dâua jumătate a seculului al
VIl-lea după Christos,
4). Mai avem şi /argumi anonimi la Psalmi,

lov, Proverbele, Hameș meghilot 1), Cronice.
$. 07. Peşito (Feșito) și alte traduceri
siriace la T. V.

1. Cea dintâi traducere siriacă la T. V. este
numită Peșifo, sai Feșito, adecă simplă saă verbală, spre deosebire de traducerile și explicările

alegorice

ale Sfntei Scripturi. După

tâte

sem-

nele ea a fost tradusă de iudeo-creștini, în a doua

jumătate a seculului a! doilea după Christos. Tra-

ducerea e făcută din textul original, și conține, ca
adaus, și cărţile necanonice, traduse mai târdiu 2).

1). La unele sărbători s'aiă introdus, cu timpul, cetirea acestor
cărți: But, Estir, Plângerile, Cântarea Cântărilor şi Eclesiastul, scriindu-se şi deosebit, ca o subdivisiune a Agkiografelor, şi numindu-se:
Hameş meghiloit=—5 volume.
2). Efrem Sirul (f pela 380) cunâşce scrierile necanonice ale
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2. Traducerea filoxeniană. Acesta cuprinde nu-

mai Psaltirea, tradusă din Septuagintă de hore-

piscopul

Policarp,

după

cererea

episcopului

Fi-

loxen (Xenaia) din Mabug (lerapole) în Siria
(488—518).
3. Fxapla siriacă, numită ast-fel pentru cuvintul,

că cea mai

mare parte a Test. V. s'a tra-

dus după Exapla lui Origen la Septuagintă. S'a
făcut în Alexandria la anul 617 de Paul dela
Tella în Mesopotamia, după cererea lui Atanasie patriarhul monofisit dela Antiohia.

4. Recensiunea Test. V. de Iacob dela Edessa, la
începutul seculului al VIII-lea, după Peșito și Exa-

pla siriacă. Se conservă numai Pentateuhul și lov.

Ş$. 08. Alte traduceri ale Sfintei Scripfuri (T.

lb).

1. Zraducerile egiptene. Atât în dialectul sahidic sai teban (Egiptul de sus), cât şi în di-

alectul

coptic,

numit

încă

memfitic

sau basmu-

rean (Egiptul de jos) sa făcut câte o traducere

din Septuagintă, pela sfirșitul seculului al treilea
Și începutul seculului al patrulea. Se păstreză

fragmente.

2. Zraducerea etiopică. După aducerea Creștinismului în sudul Egiptului de către Frumenţii
și Edesii, în seculul al patrulea, s'a tradus Sep-

tuaginta în dialectul geez (etiopean), la sfirșitul
seculului al IV-lea.
3. Zraducerea armeană. Până în timpul patriarhului Isaac, Armenii întrebuințai alfabetul siTest. V., dar

nu

le recunâşce

de canonice.

seculului al IV-lea) citeză, în cuvintările

ale Test.

V., şi nică una

Afraates

(jumătatea

sale, tâte cărțile canonice

din cele necanonice,
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riac. Mesrop (Miesrob), secretarul numitului patriarh, a inventat alfabetul armean. Amândoi, apoi,

pela anul 390, ai tradus Sfînta Scriptură
Peșito.

după

Din Septuagintă a fost tradusă, în urma Sino-

dului ecumenic dela Efes (431), de Miesrob, losif
Palnensis și Ețnac sai l6n Ekelensis. Traducerea € liberă; pare a să fi consultat și traducerea
Peşito.
4. Traducerea georgică saă grusinică. ln limba

georgică s'a tradus Septuaginta, în Georgia (Gru-

sia), în secolul al Vl-lea. S'a tipărit prima 6ră
în Moscva la 1743, după ce sa revedut după

traducerea slavonă.
5. Cea mai veche dintre /raducerile arabe este
cea făcută în seculul al X-lea de Rabbi Saadia
Gaon, după Septuaginta.
6.

Zraducerile slavone —fără val6re pentru cri-

tică—s'aii făcut în limba veche bulgară. Cel mai

vechii manuscript, care conţine întrega Sfintă
Scriptură, este cel moscovitean din anul 1499. Acest manuscript s'a tipărit în anul 1581 în tipo-

grafia din Ostrog, înființată de voevodul Kievului, Constantin Constantinovici Ostrovschi. Ediţia

stereotipă din 1816—1824 a Bibliei slavone, s'a
retipărit de mai multe ori.

$. 69.

Traducerile române ale Sfintei
Scripturi

In ordine

hronologică

duceri:
|. Psalfirea lui Coresi,
vonă-serbescă și tipărită

Brașov

în anul 1577.

(T. V)

avem

urm&târele

tra-

tradusă din limba slacu textul serbesc la
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2. Pâlia sai vechea Scriptură, tipărită la O-

răștie în Transilvania, la anul 1582. Se conservă

numai Cartea Facerei (Genesa) și Eșirea (Exodul). Traducerea s'a făcut de Mihai Tordaș din

Transilvania (în tovărășie), după texte evreeșci,
greceșci şi serbeşci.
3. Psaltirea tradusă și tipărită în Alba-Iulia

la 1651

de ieromonahul Silvestru. Traducerea e

din greceșce.
4. (Psaltirea

în versuri

firea în prosă,

în limba română

de

Mitropolitul

Dosi-

tei, tipărită la 1673 în Uniev [Polonia] și) Psa/pă textul grec

și latin

în lași la 1680.

5. Intrega Biblie
nul

1688

în

du-

s'a tipărit întâia dată la a-

București,

Tărei Româneşci

și slavonă,

al Septuagintei, tipărită

Șerban

cu

cheltuiala

Cantacuzen,

Domnului

în timpul

Mitropolitului Teodosie. Traducerea s'a făcut la
1662 din Septuagintă de către Nicolae Gramaticul și s'a corectat de arhiereul Gherman Nisis,

Ștefan și Radu Greceanu. Tipărirea s'a făcut sub
privegherea și îngrijirea lui Mitrofan episcopul
Hușilor.

6. Samuil Micul (Klein) de Sad s'a hotărât să

îndrepteze Biblia Bucureștenă, care, cu forte multă
greutate s& mai putea găsi și procura, dar ela
tradus din noii aprope întreg Testamentul Vechii
după Septuagintă. Biblia acesta s'a tipărit la
Blaj în anii 1793—1795.

7. Biblia lui Samuil Micul s'a retipărit, în ur-

ma câtor-va îndreptări, în Petersburg,
de societatea biblică rusescă.

la

1819,

8. Aceeași Biblie (cea dela Blaj) s'a editat la
Buze (Biblia de Buztă) între anii 1854 și 1856,
în timpul episcopului Filotei.
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9. Cu mici

modificări, introduse din Vulgata

și din alte texte, sa retipărit în Sibiă, între anii
1856 și 1858, Biblia de Petersburg, de către episcopul Andrei Șaguna.
10. Societatea: biblică pentru Britania şi streinătate a tradus și tipărit Biblia și în limba ro-

mână (edițiuni cu prepus, atât ale Vechiului, cât
și mai ales ale Noului Testament).
11. Profesorul universitar dela Facultatea de

teologie greco-orientală din Cernăuţi, Părintele
Dr. Emilian Voiutschi, a editat în Cernăuţi, la
1898: Cartea Psalmilor (cu explicări), tradusă
pentru prima Oră din textul original (mazoretic)
de repausatul întru fericire Părintele Isidor ca-

valer de Onciul, fost profesor la aceeași Facultate.

12. Părintele Dr. lulii Olariu, profesor şi director al institutului teologic din Caransebeş (Ba-

nat), a tradus (şi a explicat), tot după textul original (mazoretic) : Psalmii din Ciaslov (3—6;
12; 16; 19 și 20; 24; 30; 33; 37; 50; 53 și 54;
62; 64—69;83— 85; 87, 89 şi 90; 100—103;
118;

120;

129;

133—136;

145; 148—150). Cartea
beș la anul 1901.

s'a

140—142;
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și

tipărit în Caranse-
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