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Vechiul Testament - relevat prin sonete (5)  

 Av. Dr. Pașcu BALACI 

 

Coborârea lui Moise de pe Munte cu noile Table ale Legii; strălucirea feţei lui Moise  

 

                Iar când a coborât din Munte-n vale 

               Cu Tablele Poruncii  subţioară *, 

               Obrazu-i strălucea ca şi un soare 

               Şi umbra dispărea din a sa cale. 

 

               Aaron şi  bătrânii vin agale 

               Dar când îl văd, pentru întâia oară, 

               Temându-se că razele-i omoară  

               Ei fug de  groaza lungilor pumnale. 

 

               Moise şi-a pus pe faţă  un zăbranic 

               Să-i vină  sfetnicii  din nou la cort: 

               Fără să vrea, el le-a părut tiranic, 

 

               Cu faţa luminând întregu-i port; 

               Părea un alt prooroc,distins , titanic 

               Şi nu obişnuitul lor consort. 
*Se estimează că în jurul anului 1250 î.Hr. ar fi  primit Moise Tablele Legii pe  Muntele Sinai  ( Biblia lui 

Bartolomeu, p. 9) 

 

     Despre  sfânta punere în Chivotul Legii a toiagului lui Moise, a manei şi a Tablelor 

Legii 

 

               În chivotul din cort preoţii-au pus 

               Toiagul ce tăiat-a Marea-n două 

               Cu mana ce-a căzut în chip de rouă 

               Şi Decalogul  de la Cel de Sus. 

 

               

               Apoi un nor curat, frumos nespus, 

               Cum mama-şi pune mâinile amândouă 

               Peste o cloşcă ce-ncălzeşte ouă, 
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               A-nvăluit tot cortul sfânt, supus. 

 

 

 

              Când norul se ridică de pe templu 

              Fiii lui Moise o  pornesc din loc, 

              Iar el încinge iarăşi al său peplu, 

 

             Păzind porunca scrisă  cu-acel foc 

             Ce noaptea-n vârful cortului contemplu 

             Iudei porniţi spre Ţara cu Noroc. 

 

       Timpul  cuceririi Pământului Făgăduinţei  

 

                               Marşul iudeilor spre  Canaan 

              În cel de-al doilea an de pribegie, 

              În luna-a doua,  ziua douăzeci, 

              Încins-au luptătorii arme-n teci 

              Şi au pornit spre mare bătalie. 

 

               Din pusta din Sinai, a lor armie 

               Porni spre nord la Edom cu nopţi reci, 

               Toţi înveliţi în blănuri de berbeci 

               Şi chivotul în faţă – ghem să-i ţie. 

 

                Cu două trâmbiţe de-argint ce-ntruna 

                Sunau  asurzitor  şi ascuţit, 

                De parcă ei ar fi-izvodit  furtuna, 

 

                Din miazăzi spre nord şi răsărit, 

                Oştenii sfinţi ai  Domnului  sunt una, 

                Mărşăluind spre un ţinut vestit. 

     Din nou despre cârtirea iudeilor în drumul lor  spre Ţara Sfântă 

 

                 Pe drum, poporul n-a uitat năravul 

                 De a cârti din nou: poveste veche, 

                 Că nu i-a părăsit aceeaşi streche 

                 Cum cariul tot roade –ncet postavul 

 

                 Şi a-nceput c-un om numit Bolnavul 

                 - Ne-am săturat de mana cea străveche, 

                  Ne vine să mâncăm dintr-o ureche, 

                  Suntem conduşi de Moise, zis Gângavul. 

 

                 Cel poreclit, aşa s-a plâns la  Domnul: 

                 -Aici   sunt şasesutemii pedeştri 

                  De unde carne,  să le-alin eu somnul ? 
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                -Sunt cei mai imposibili din tereştri, 

                 - Mânca-vor, de-i va chinui nesomnul 

                  Şi-n pat se vor mişca precum buieştrii!   

Despre  săturarea iudeilor cu prepeliţe şi despre intoxicarea multor lacomi              
 

 

                    Atunci, stoluri de păsări călătoare 

                    Mânat-a Cel de Sus spre mâncăcioşi 

                    Dinspre Mediterana cu nori groşi, 

                    De s-a întunecat şi mândrul soare 

 

                    De  atâtea prepeliţe cu unsoare. 

                    Ele-au picat de trudă toate jos 

                    În straturi de doi coţi, cu penaj ros 

                    De-atâta luptă prin furtuna mare.  

 

                    -Mâncaţi acum pân΄o să vă dea pe nas ! 

                     Strigat-a Domnul cu mânie justă; 

                     Cei lacomi au halit, dar le-au rămas  

 

                     Burţile pline-n valea cea îngustă.*  

                     Pe cumpătaţi,  o lună  minutar 

                     Îi duce-ncet spre Ţara cea Augustă!  
*Numele acelui loc se numeşte Chivrot –Hataava , cuvânt ebraic ce se traduce prin Mormintele Poftei, fiindcă acolo i-au 

pus în mormânt pe lacomii care au mâncat  prea multe prepeliţe şi care au murit de indigestie (Biblia lui Bartolomeu, p. 

170) 

 

 Trimiterea de iscoade spre pământul făgăduinţei şi aducerea de dovezi despre rodnicia 

lui nemaiîntâlnită 

 

              Trimis-a Moise două’ş’pe iscoade,* 

              Din fiecare seminţie câte una, 

              Din munţii din Negheb, atent, întruna, 

              Să vadă de Canaanul are roade, 

 

              Câte cetăţi, oştiri, la ce corvoade, 

              Supuşii sunt ţinuţi, câtu-i arvuna, 

              Dacă sunt pomi, de creşte acol΄căpşuna, 

              Şi cât de pline sunt  a lor  năvoade. 

 

              Ei s-au întors c-un strugure  uriaş 

              Şi l-au adus pe umeri c-o prăjină: 

               - Canaanu-i plin, oraş lângă oraş, 

 

               Pământu-i bun, cu grâne şi măslină,* 

               Dar au oştiri, călări şi pedestraşi 

               Şi  toţi la nişte zei ciudaţi se-nchină.     
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* Cei doi spioni, Iosia şi Caleb au fost plini  de incredere că Domnul va ajuta pe israeliţi  să cucerească Canaanul, dar 

ceilalţi zece au murmurat împotriva lui Moise şi a lui Aaron.Domnul s-a arătat nemulţumit în faţa lui Moise şi a fratelui  

său Aaron ş,i de aceea,  israeliţii mai aveau să rătăcească în pustie încă peste 40 de ani până când întreaga generaţie de 

cârtitori avea  să piară de bătrâneţe  (Atlas de istorie biblică, p. 42)  
* Canaan, este şi numele dat nepotului lui Noe, fiul lui Ham. Dar Canaanul  este cunoscut, mai ales, ca fiind  Ţării 

Făgăduinţei de la vest de râul Iordan,   descris astfel: Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele  curg printre munţi.Tu 

adapi la ele toate fiarele câmpului, în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi 

fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locaşul Tău cel înalt , Tu uzi munţii; se satură pământul de rodul lucrărilor 

Tale. Tu faci să crească iarba pentru vite şi verdeţuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrana: vin, care 

înveseleşte inima omului, untdelemn, care –i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima. Se udă copacii 

Domnuli, cedrii din Liban, pe care i-a sădit El. În ei îşi fac păsările cuiburi, iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi; 

munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri. (Psalmi, 104: 10-18.) sau „Căci 

Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din 

văi şi din munţi, ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii, ţară cu măslini şi cu miere, ţară unde vei mânca 

pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic, ţară ale cărei pietre sunt din fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă 

(Deuteronomul, 8: 7-9) 

 

 Despre moartea lui Aaron şi iar despre cârtirea iudeilor sătui de drumuri prin pustie 

 

             Muri Aaron de bătrâneţe 

             Şi ale lui mantăi sacerdotale 

             Le-a îmbrăcat cu mitră şi sandale 

             A lui odraslă, fruct din tinereţe, 

 

             Eleazar, în plânset şi tristeţe. 

             Şi iar unii iudei, buni de zurbale, 

             Au profitat şi au găsit cu cale 

             Să nu mai ţină a Domnului poveţe, 

 

             Strigând la Moise, gureşi, dar şi mulţi: 

             -Ne-ai scos tu, din Egipt, doar să ne-omori, 

               N- avem nici ţară şi suntem desculţi, 

 

              Avem doar mană, nu am strâns comori, 

              Pe noi  de ce tot vrei  să ne-insulţi 

              Şi-n cerc să ne învârţi de-atâtea ori ?      

 

 Despre mânia dreaptă a lui Dumnezeu şi pedepsirea prin şerpi  otrăvitori a clevetitorilor  

 

             Domnul din cer s-a mâniat: din oaze 

             A slobozit toţi şerpii  din pustie, 

             Să-i pună  pe  mişei pe năsălie 

             Şi-acolo să rămână a lor oase. 

             

             Când au văzut cum Domnul îi descoase 

             S-au spăimântat de propria prostie 

             Şi au strigat la Moise ca-n sclavie, 

             Să-i scape de-otrăvitele lor coase. 

 

              Iar Moise, fiind de Domnul sfătuit, 

              Un şarpe de aramă  a ridicat 
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              Pe-un stâlp înalt  şi bine nituit, 

               

              Iar cei ce la reptilă s-au uitat 

              De muşcătura rea  s-au mântuit* 

              Şi-au plâns amar c-au făptuit păcat.            

 
      *  Stâlpul cu şarpele de aramă reprezintă  în Vechiul Testament o prefigurare  a  Crucii lui  Iisus Hristos  din Noul 

Testament : Precum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa şi Fiul Omului Se va înălţa, pentru ca nimeni din cei ce vor 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică ( Evanghelia  după  Ioan, cap.3, vs. 14 şi 15.) Pe  Muntele Nebo din  

actuala  Iordanie  a fost înălţat un monument ce aduce aminte tuturor de  momentul ridicării  şarpelui de aramă pe un stâlp 

de către proorocul Moise (Biblia, o istorie vizuală, p. 124).  

 

 Iudeii ajung în sfârşit la râul Iordan, trecerea miraculoasă a acestuia 

 

              Ajungând Moise lângă Iordan, 

              La sfatul Celui Preaînalt Părinte, 

              Ca neamul lui să meargă înainte, 

              Ales-a pe Iosua ca oştean. 

 

              Iar ţara de l-al râului liman 

              Spre răsărit, la a lui Ruben ginte 

              Şi lui Manase, Gad, cu rugăminte 

              Să treacă toţi apoi către Canaan. 

 

               -Eu voi muri, dar vă sfinţesc pe toţi 

                Ca să luaţi în stăpânire ţara 

                Spre care au pornit a noastre roţi, 

 

                Şi unde e eternă primăvara. 

                Suntem un neam ales, de sacerdoţi, 

                Purtaţi când sabia şi când tiara.       

  Lui Moise nu îi este îngăduit să treacă Iordanul; urcarea lui în Muntele Nebo şi moartea 

lui 

 

              Şi zis-a Domnul către robul său: 

             - Pe muntele zis Nebo, tu, te suie, 

               În Moabul care coace grea gutuie, 

               Căci am promis, pe când erai flăcău, 

 

              Că-ţi dau ţinutul bun, nu-acela rău, 

              Iar neamu-ţi nu coboară, ci doar suie... 

              Apoi Moise, plângând, iarăşi alduie 

              Pe-ai săi nepoţi, urcat pe un ţiclău: 

 

             -  Iată, pământul la care au visat, 

              Avraam, Isaac şi Iacob, zi şi noapte: 

               Cuvântul Domnului  s-a respectat,  
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               C-aud eu împlinitele lor şoapte. 

               Şi-n vârful Nebo sufletul şi-a dat 

               Pribeagul de la Nil cu-alese fapte.             

           Despre  minunata viaţă a  proorocului Moise 

 

                  Murit-a Moise, pruncul dintre trestii, 

                  Ce de la Nil şi-a dus poporu-n sus, 

                  Picioru-n Canaan însă n-a pus: 

                  El  a ucis un paznic, primul dintre bestii, 

 

                  Ce nod în papură şi vagi sugestii 

                  Tot căuta la neamul lui supus. 

                  Apoi de-un duh de-mpotrivire dus 

                  Se îndoi –n sfinţenia poveştii. 

 

                 Setos,  grăbit, în stâncă, cu toiagul 

                 De două ori, ca un necredincios, 

                 Izbit-a. N-a fost rege, ci  iobagul, 

 

                Rudimentar, de multe ori, nervos, 

                Dar după patruzeci de ani, ciomagul 

                S-a preschimbat în  caduceu faimos.*    

                      
   * Moise a binecuvântat înainte de moarte fiecare trib al lui Israel în parte.Moise a murit  la vârsta de 120 de 

ani, dar locul unde a fost îngropat nu este cunoscut de nimeni. Iudeii l-au jelit timp de  30 de zile. Biblia spune 

despre el : De atunci nu s-a mai ridicat în Israel prooroc asemenea lui Moise, pe care Dumnezeu să-l fi 

cunoscut faţă  către  faţă, nici să săvârşească  toate semnele şi minunile  cu care Domnul  l-a trimis în 

pământul Egiptului . (Biblia, o istorie vizuală,p 124)            

 

                   Timpul patriarhilor (Iosua ) 
Alegerea succesorului lui Moise în persoana  lui  Iosua 

 

                    Grăit-a El, dup-a lui Moise moarte 

                    Lui Iosua*,  cel al lui Navi fiu: 

                    - Tu, scoală-te, căci Dumnezeul viu, 

                      S-a hotărât ca din aceste boarte, 

 

                     Acum,  ca să te scoată. Altă soarte 

                     Avea-va al Meu neam într-un târziu. 

                     Vei  trece Iordanul cel zglobiu, 

                     Înalţă  Sfântul Chivot şi desparte 

 

                    Apa din sus ce stă şi se adună, 

                    Ca altădată  valul Mării Roşii, 

                    Iar cea de jos se duce, cale bună, 

 

                    Deschide ea la prunci, femei, la moşii 
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                    Ce vin după bărbaţi, spre ei se-ndrumă 

                    Pe  malul cel de-apus, iar tu,  descoşi-i... 
 * Iosua, în ebraică Jehoshuah  înseamnă   Domnul  este mântuirea  sau Dumnezeu va mântui  sau Dumnezeu va 

ajuta . Iosua şi Caleb  erau singurii supravieţuitori  ai exilului din Egipt şi ai aşezării în Pământul Făgăduinţei. 

Iosua  avea sarcina de a trece pe israeliţi din partea de  est , peste Iordan şi să cucerească Pământul Făgăduinţei 

(Canaanul) pe care să-l împartă între cele 12 triburi ale Israelului,Biblia, o istorie vizuală, p. 156.(n.a.)               

 

 

                        Încetarea căderii manei divine din  cer  

 

                      După ce corturile au întins 

                      La est de Ierihon către Ghilgal*, 

                      Se întâmplă minune lângă mal, 

                      Că  mana, către care s-au întins 

 

                      Ca spre-o câmpie peste care-a nins, 

                      A încetat să cadă triumfal 

                      Şi de atunci, iudeu şi animal, 

                      Mâncat-au roada din pământ promis. 

 

                     Şi-n primul Paşti, ce iar le-a adus aminte, 

                     Cum au scăpat de Faraon  cel crud, 

                     Mâncat-au pâini gustoase,  aburinde   

 

                     Şi-azime pe sub umbre mari de dud. 

                     Şi tot poporul săturat, cuminte, 

                     Visă cum  râu trecând, nu a fost ud.  
* Mica Biblie, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, ediţia a cincea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 

1990, p. 109.   
 

Cucerirea cetăţii Ierihonului * prin  înconjurarea ei şi prin  sunet de trâmbiţe 

 

               Domnu-Atotputernic, cu subtilă armă, 

               I-a-ndemnat din ceruri spre măreţe fapte: 

               -Şapte preoţi fie şi  să poarte şapte 

               Trâmbiţe de cea mai cruntă-alarmă; 

 

                Fă în chipul ăsta  mare larmă 

                De-o să cadă-n iarbă mere coapte, 

                Falnicele ziduri, albe ca de lapte, 

                Vei vedea cum sonul, Ierihonul sfarmă*  !   

                  

               Şi-n a şaptea ziuă , tot  de şapte ori 

               Se-nvârtiră preoţi, toţi suflând prin clape,  

               Iar poporu-n valuri largi, netemător, 

 

               Strigăte mari scos-a: Nimeni să nu scape!* 

                Şi căzu cetatea  din Canaan  sub cor, 
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                Să înceapă-evreii   primele  agape. 
*  Ierihonul,  alături de oraşul Ur  din Mesopotamia, este  considerat  a fi  cel mai  vechi oraş  din lume (n.a.)  
   *

Un procedeu asemănător a avut loc cu ocazia primei cruciade care a urmat cursul Dunării în luna august 1096.  Împăratul Alexie 

Comnenul de la Constantinopol supus presiunii cruciaţilor  a folosit când diplomaţia când forţa, pentru a evita jefuirea populaţiei .  În   

7 iunie 1099, prima  armată  de cruciaţi a văzut Ierusalimul. Când auziră acest nume, Ierusalimul, spune cronica, cavalerii creştini  nu 

putură să-şi oprească lacrimile. Aruncându-se în genunchi, ei mulţumiră lui Dumnezeu că le –a îngăduit să ajungă la capătul 

pelerinajului lor,  cetatea sfântă unde Domnul nostru   a mântuit  lumea.Asediul a fost dificil.  Cetatea Ierusalimului era ocupată  de 

zece luni  de  musulmanii egipteni şi primul asalt a eşuat.  Din fericire, cu ajutorul marinarilor din Genova au fost aduse turnuri de 

asalt şi care au fost debarcate în portul Jaffa.  Turnurile au fost împinse spre zidurile Iersalimului, catapultele au fost pregătite. Dar 

înainte de atac,în amintirea miracolului care a permis lui Iosua să cucerească Ierihonul, cruciaţii cu comandantul  duce   de  Lorena, 

Godefroy de Bouillon,  în frunte, având picioarele goale în semn de penitenţă au organizat în jurul oraşului o uriaşă procesiune. În  15 

iulie 1099  a început asaltul general, iar  în seara aceleaşi zile mari, o zi de vineri, Ierusalimul a căzut în mâinile creştinilor.  Din 

păcate, după cucerirea cetăţii a urmat un masacru general. La Moscheea lui Omar  construită  pe  străvechiul amplasament al Sfântului 

Templu   a curs atâta sânge încât acesta ajungea la glezne. Au trebuit să treacă ore întregi ca învingătorii  să scape de  beţia unei mânii 

teribile  şi să-şi aducă aminte ă sunt creştini. Abia după această revenire salutară,cu picioarele goale, spălaţi  şi calmi,  învingătorii au 

urcat pe  via dolorosa, sărutând cu emoţie locurile  unde Hristos căzuse pe drumul calvarului  său, Apoi ajunşi la Sfântul Mormânt, ei  

s- au  aruncat la  pământ şi  au rămas sleiţi de puteri, dar fericiţi  şi cu bratele aşezate în formă de cruce.
 
 

(   
Apud L΄ église de la cathédrale et de la croisade , Colection Les grandes études historiques, auteur Daniel Rops, Librairie Arthème 

Fayard, 62
e
 édition, Paris,  p. 557-558) 

            

*Locuitorii din  Ierihon erau atât de idolatri, încât Iosua a decis exterminarea lor,bărbaţi, femei,tineri şi bătrâni, alături de vite,oi şi 

măgari. Israeliţii  au ars cetatea.  Singura fiinţă care a scăpat din Ierihonul cucerit de iudeii lui Iosua a fost prostituata Rahab şi familia 

ei.  Aceasta  a găzduit iscoadele trimise de Iosua în cetate şi a recunoscut măreţia  Dumnezeului lui Israel, când  a spus: Domnul  

Dumnezeul vostru este   Dumnezeu în cer  sus şi pe pământ  jos. (Biblia, o istorie vizuală, p. 159, Atlas  de istorie biblică, p. 45) 

 

Oprirea  soarelui pe cer  până la înfrângerea  completă  a duşmanilor 

 

Toţi regii din Canaan s-au strâns laolaltă* 

 Să-l bată pe Iosua  cel viteaz, 

 Dar nu a ascultat al lor necaz 

 Cetatea Ghibeon pe-o creastă-naltă. 

 

-Să le surpăm noi turnurile-n baltă    

  Şi  să încovoiem al lor grumaz, 

  Dacă nu vin acum l-al nost΄ macaz, 

  Îi trecem  noi pe lumea cealaltă. 

 

 Au implorat atunci asediaţii , 

 Neamul ales în luptă să-i ajute: 

 -Stai, soare tot pe cer,până  bărbaţii  

 

Armiei mele-n pasul cel mai iute 

Vor spulbera duşmanii în ovaţii ! 

Şi soarele a stat ca vinu-n bute.    
*  După ce Iosua a cucerit cetăţile Ierihon şi Ai, regele Ierusalimului  s-a înspăimântat de marşul  trupelor israelite  şi a 

căutat aliaţi. În final, cinci regi şi armatele lor din Ierusalim,  Hebron, Lachiş, Iarmut şi Eglon  s-au unit împreună 

împotriva israeliţilor,  dar Dumnezeu a aruncat din cer pietre mari  asupra inamicilor poporului ales. Iosua s-a rugat lui 

Dumnezeu să oprească soarele pe cer până la  nimicirea totală a duşmanilor de pe câmpul de luptă.  Cei cinci regi s-au 

refugiat  într-o grotă unde au fost găsiţi de  oştenii lui Iosua care i-au ucis şi  le-au atârnat trupurile în copaci.Israeliţii au 

ologit caii duşmanilor şi le-au aprins carele de luptă, au cucerit Hazorul, o cetate nordică  de 71 ha, masacrându-le 

locitorii. Apoi, Iosua, a revenit ca de fiecare dată după incursiunile lui războinice la Ghilgal, pentru a împărţi ţara între 

cele 12 triburi israelite ( Biblia, o istorie vizuală, p. 158, 167, Atlas de istorie biblică, p.47) 

                     

                                Valaam şi asina sa 

                      În drum spre Canaan, israeliţii 

                      Trecut-au şi prin ţara zisă Moab, 
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                       Al cărei rege, Balac, cu  nărav, 

                       Trimise soli aleşi dintre moabiţii 

 

 

                       Ce-i stăpânea şi le stârnea ambiţii, 

                       Să-l caute pe Valaam, profet brav 

                       Să blesteme iudeii cu ton grav 

                       Să le-ardă carnea, să le cadă dinţii. 

 

                       Dar Dumnezeu a-ngăduit asinei 

                       Pe care călărea săltând proorocul 

                       Să-i spună  lui, ca sub pedeapsa vinei, 

 

                       Să nu-i blesteme, când o fi sorocul. 

                       Şi-un înger –vraci în bucla serpentinei 

                       Tot aşa-i zise, cercetând ghiocul.                          

 

                Împărţirea Ţării celei Sfinte 

 

              Aşa-mpărţi Iosua a lui   ţară: 

              Lui Iuda, Simeon, Efrem, Aşer, 

              Veniamin, Ruben şi Gad, lăicer 

              Să vadă când le vine primăvară. 

 

              Lui Dan,Veniamin să simtă-n nară 

              Mireasmă de Iordan plin de mister, 

              Pământ primiră sub acelaşi cer 

              Manase, Isahar, până spre seară. 

 

               N-au fost uitaţi Neftalim, Zabulon 

               Şi toţi au plâns voioşi şi mulţumiţi. 

               Singurul trib rămas fără canton 

 

               A fost acela de-nzestraţi leviţi: 

               Lor li s-a dat doar nobilul blazon 

               De a sluji l-altar  împodobiţi.* 
*Canaan este numele biblic al pământului promis iudeilor de către Dumnezeu. Acolo  locuiau canaaneenii, cuprinzând 

mai multe popoare, precum  heveii, iebuseii, amoriţii şi ferezeii, toţi aveau autonomie politică şi aveau cetăţi- stat 

distincte, conduse de mici regi. Dumnezeu i-a avertizat pe iudei  să nu se amestece  şi să nu încheie alianţe cu  cei ce se 

închinau altor idoli ( Să nu faceţi  legământ  cu ei, nici cu  dumnezeii lor (Ieşirea,  23: 32), dar iudeii  nu au ascultat şi au 

căzut în vechea lor idolatrie. Pentru a-i zmulge din păcate, Domnul a trimis în mijlocul poporului ales  mai mulţi 

judecători şi prooroci. După căderea Ierusalimului şi a Ţării Sfinte sub robia musulmanilor, din Europa creştină s-au făcut 

auzite glasuri cerând recucerirea Sfântului Mormânt al Mântuitorului.În acest sens celebru rămâne în istorie apelul papei 

Urban al II-lea făcut în oraşul Clermont din Franţa în  27 noiembrie 1095: 

 Je vous avertis et vous conjure, non en mon nom, mais  au nom du Seigneur, vous les hérauts  du Christ, d΄engager par 

des fréquentes proclamations les Francs de tout rang, gens de pied et chevaliers, pauvres  et riches, à s΄empresser de 

secourir les adorateurs du Christ et de chasser  loin de régions soumises a notre foi la race impie des dévastateurs... C est 

le Christ qui l΄ ordonne.  A tous ceux qui partiront là-bas, si, soit sur le chemin ou sur la mer, soit en luttant contre des 

païens, ils viennent  à perdre la vie, une rémission immédiate de leurs péchés leur sera faite; je l΄accorde a ceux qui vont 

partir, investis par Dieu d΄ un si grand don... 
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 (Chronique de la France, 1987 Jacques Legrand SA- Editions Chronique, BP 1, Aéroport  de Périgueux, 24330, 

Bassillac, p. 193) 

   Învăţăturile lui Iosua către iudei  şi moartea acestuia 

               Şi după misiunea de-mpărţeală 

               I-a  adunat la Sichem blând pe toţi: 

              -Temeţi-vă de El, nu fiţi netoţi, 

                Rugaţi-vă-n ascuns şi cu sfială 

 

                 Iar Domnul alunga-va orice boală. 

                 De n-ascultaţi,  veţi recădea iloţi 

                 De la taţi, mame, pân΄ la strănepoţi, 

                 Şi nu va fi ca în Egipt răscoală. 

 

                 Faceţi alegerea: voi, cui slujiţi ? 

                 La zeii amoreilor din ţară ? 

                 Atunci să treceţi râul, să-i cinstiţi ! 

 

                 Dar ei au zis: Rămânem neclintiţi  

                 Sub scutul lui Iahve ca prima oară... 

                 Şi-aşa muri Iosua între  leviţi.* 
* Iosua  a murit la vârsta de  110 ani şi a fost înmormântat  la Timnat- Serah. În ciuda poruncii  biblice  ca 

israeliţii să  nu se căsătorească cu femei din alt neam, există exemple de încălcare a interdicţiei: Moise s-a  

însoţit cu Sefora, fiica unui preot din Madian (nordul Egiptului) , Booz se căsătoreşte cu moabiteanca Ruth  din 

a cărei descendenţă a ieşit David. În perioada stabilirii evreilor în Canaan, apar în Biblie  popoare învecinate 

precum: amoniţii, amoreii, edomiţii, madianiţii, moabiţii şi amaleciţii. Amaleciţii erau cei mai înverşunaţi 

inamici ai iudeilor, întrucât ei au ucis  mulţi israeliţi în marşul lor spre Canaan. Dumnezeu a poruncit iudeilor 

să-i şteargă de pe faţa pământului pe amaleciţi. Chiar şi în ziua de azi,  scribii care transcriu Tora  respectă 

această poruncă, pentru că  iniţial scriu numele amaleciţilor  în  textele lor, dar apoi  îl şterg . (ibidem, p .159, 

166 

                 Timpul  judecătorilor 
              Despre rătăcirea  poporului după moartea lui Iosua 

 

                      Şi au trecut vreo două generaţii, 

                      Stingându-se  acei ce-au cunoscut  

                      Pe Iosua, viteazul, sfântul scut, 

                      Ce-a dărâmat demult fortificaţii, 

 

                      Cu trâmbiţe de - argint, marşuri, ovaţii, 

                      Urmat-a apoi, ca fiara crudă-n rut, 

                      Un alt norod ce nu a fost cernut 

                      Prin ciurul cel divin pentru fundaţii. 

 

                      El a privit spre Baal * şi Astartee* , 

                      Precum hipnotizatul la un şarpe 

                       Nu s-au uitat spre cer la curcubeie, 

 

                       Să vadă-a jurământului eşarfe*, 

                       Ci-au ridicat la monştrii noi  bordeie 
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                       Şi au băut şi le-au cântat din harfe.    

             * Zeităţi  păgâne din Vechiul Testament . O mare victorie  în combaterea cultului lui Baal a reprezentat-o  

activitatea profetului Ilie (Eliahu) care, după cum arată Biblia, în vreme de secetă, a provocat pe Muntele Carmel o 

întrecere cu preoții lui Baal. Ei nu au fost în stare să coboare un foc peste altar, așa cum a făcut Ilie și atunci regele 

Israelului i-a executat pe preoţii închinători lui Baal. În Noul Testament numele lui Baal a fost identificat cu cel de 

Belzebut, care a primit semnificația de diavol sau Satan (n.a.) 

                        *Curcubeul era simbolul legâmăntului între oameni şi Dumnezeu, după potopul nimicitor, o promisiune 

palpabilă că pământul nu va mai fi niciodată inundat cu potop de apă, că Sionul lui Enoh se va întoarce şi că Domnul va 

veni din nou să locuiască pe pământ. (Gen. 9:13–17) (n.a.) 

       Ghedeon cere semne de la  Dumnezeu pentru a putea  începe lupta sa  

 

       - Trimite-mi, Doamne, semn că m-ai ales: 

         Eu voi întinde  lâna ce am tuns 

         Şi tu cu rouă de-o vei fi pătruns, 

         Dar lângă ea, peste tot locul şes, 

 

         De fi-va uscăciune, fi-vei înţeles! 

         Şi  fost-a multă rouă,  îndeajuns, 

         Cât strâns-a în  găleată lapte muls 

         Şi Ghedeon la luptă a dat ghes. 

 

          Din mii de tineri a ales trei sute 

          Ce-au limpăit cu limba lor din palme 

          Şi sabia  iudee   se  ascute 

 

          Prin  cei madianiţi cu-a lor sudalme 

          Şi patruzeci de ani rămas-au mute 

          Cetăţile-ntre graniţele  calme.           

Timpul lui Samson şi Dalila 
 

                      Despre  năzdrăvanul    Samson 

                 Dar pacea n-a fost bună, căci poporul 

                 S-a dedulcit din nou la zei duşmani 

                 Şi-atuncea, Domnul, patruzeci de ani 

                 I-a pus, ca filistenilor, ogorul 

 

                  Să-l are, să-l asude, cu tot zorul. 

                  Estimp, un înger ce zbura-n castani, 

                  Femeii lui Manoe între sărmani 

                  I-a zis: Din tine se va zămisli fecior,  

                   

                   Să nu-i tăiaţi un fir din a sa pleată 

                   Că  e ales de Domn, fiind  mai voinic, 

                   El numai singur, fără nici o ceată 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Carmel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Beelzebul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diavol
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/gen/9.13-17?lang=ron#p13
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                   Pe filisteni îi  va clădi  pe dric. 

                   Să-i spuneţi Samson, omul-cazemată, 

                   Poate crăpa şi lemne ca un ic. 

                       

                   Lupta lui Samson cu leul 

 

             Când Samson hoinărea prin via Timnei, 

             Îndrăgostit lulea de-o filisteancă, 

             În loc de fată, apare după-o cioancă 

             Un leu puternic după ziua odihnei. 

 

              Şi deranjat de-un om în pacea tihnei, 

              C-un răget  ce-a ieşit de pe-a sa fleancă 

              A speriat sticleţii de pe-o creangă 

              Şi dihorii din preajma rădăcinei. 

 

              S-a repezit  în zbor  către Samson: 

              El s-a ferit şi c- un picior în burtă, 

              Lovindu-l  cu o  forţă  de muson 

 

              L-a azvârlit  în  drum ca pe o turtă; 

              Apoi, sucindu-i  gâtul-ntr-un plonjon  

              L-a despuiat de piele pentru iurtă. 

 

      Aprinderea  podgoriilor  filistenilor 

 

  În alte zile, vulpi, cam vreo trei sute 

  A capturat şi le-a legat de coadă, 

  Tot câte două şi le-a pus pe noadă 

  Făclii aprinse  şi cu câlţi cusute 

 

  Şi le-a eliberat pe –aceste mute  

  Războinice  ca-n drumul lor să ardă 

  Podgoriile  cu a  lor  cocardă 

  Şi clăile de grâu din case avute. 

 

  Iar  filistenii, năvălind puhoaie 

  Peste iudeu, acesta a-nşfăcat 

  O falcă de măgar ca pe-o bărdoaie 

 

  Şi-o mie de duşmani a secerat. 

  Veni apoi spre seară blânda ploaie 

  Să spele trupu-i zdravăn asudat.  

 

                Samson se îndrăgosteşte de frumoasa filisteancă Dalila 

                 Apoi Samson văzu o curtezană 

                 Din neamul filistenilor, frumoasă, 
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                 Zisă Dalila, tânără, focoasă 

                 Ce-l mângâia pe păr la ea în vană: 

 

                - De unde ai puterea-ţi năzdrăvană ? 

                   L-a întrebat cu vocea ei mieroasă, 

                   Dar el tăcu, ea  deveni ciudoasă 

                   Şi sparse de podea o scumpă cană. 

 

                  Atât de mult l-a necăjit  cu vorba 

                  Încât i-a spus: Puterea mea stă-n pleată!; 

                  Ea fiind mai tandră atunci, ca niciodată, 

 

                  Sări din pat, spunând:  Ţi-e caldă ciorba !,  

                  Dar anunţă-n ascuns pe fraţi, pe tată: 

                  -Acum  e vremea să îl prindeţi ! Ori ba ? 

      Tăierea pe ascuns a părului lui Samson şi prinderea lui de către filisteni  

                 Cu foarfeci ascuţite, când dormea, 

                 Cu  grijă mare ca să nu-l trezească 

                 A început ea pleata să-i cosească, 

                 Cum taie omul iarba pe vâlcea: 

 

                 Aceasta a făcut muierea rea !  

                 Iar inamicii au prins să se dosească 

                 Prin curte şi prin casa mişelească 

                 Şi-au năvălit când fluierat-a  ea. 

 

                 Spunându-şi taina unei prefăcute, 

                 Samson s-a-ndepărtat de  Dumnezeu 

                 Şi se slăbănogi el, pe nevrute, 

 

                  Şi  rob căzu duşmanului său rău 

                  Ce l-a orbit şi apoi la râşniţi mute  

                  L-a pus să macine când orz, când grău.      

 

                  Despre umilirea lui Samson  în palatul filistenilor 

                      Dar  Domnul  cel milos  nu vrea pieirea 

                      Greşiţilor, ci îndreptarea lor: 

                      În temniţa cea grea, muncea cu spor, 

                      Iudeul tragic ce-l pierdu iubirea. 

 

                      Dar   lucrurile-şi reluau menirea 

                      Şi firele de păr, crescând de zor , 

                      Învigorau  mai mult pe luptător: 

                      Din zi în zi, el se-ntărea cu firea. 

 

                       Ca scoica ce în marea-i suferinţă 

                       Naşte superba perlă  neştiută, 
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                       Aşa  lui Samson, întru nevoinţă, 

 

                       Rugându-se la Tatăl ce-l ajută, 

                       Al răzbunării pumn  în a sa fiinţă, 

                       Îi tot creştea  rotund, fără de cută.   

 

        Dărâmarea stâlpilor palatului  filistenilor   de către Samson 

                    Şi fiind odată zi de sărbătoare 

                    La filistenii nărăviţi în rele, 

                    Ei l-au adus la tron în lanţuri grele, 

                     Bătându-şi joc de el cu înfocare: 

 

                    -Unde-i, netrebnice, puterea-ţi mare, 

                       Cea care te-a condus   la fapte rele, 

                       Tu nu observi  cum eşti? Doar os şi piele!, 

                       Iar părul ţi-a crescut ca şi la fiare! 

 

                       Rugatu-s-a Samson la cei doi paznici 

                      Ce-l însoţeau, ca între stâlpi să-l pună, 

                      Iar de acolo, auzind  obraznici, 

 

                      Ce-l tot jigneau cu câte-n soare, -n lună 

                      A dărâmat, gemând, pilaştrii falnici 

                      Şi tot palatul  deveni o ruină. 

           Timpul lui Ruth şi Noemina 
         Despre moabiteanca Ruth, strămoaşa lui Iisus Hristos 

 

                Pe vremea când  domneau judecătorii 

                În ţara lui Israel şi fiind foame, 

                Nefiind nici grâu, nici orz, măsline, poame, 

                Elimelec şi Noemina-n zorii, 

 

                Zilei în care au simţit fiorii 

                De a pleca spre-a străinătăţii doalme, 

                Sperând că vieţile vor fi mai  calme, 

                În şes, la Moabiţi,  să-i ude norii. 

 

                Feciorii lor, Mahlon şi Chilion,  

                Neveste moabite: Orfa, Rut *, 

                Au învelit cu-al dragostei pampon 

 

                Şi le-au cinstit cu muncă şi sărut. 

                Dar au pierit feciorii făr΄ pardon, 

                Cu tatăl lor întru al morţii rât. 
* Cartea lui Ruth (sau Rut) este una dintre puţinele cărţi din Biblie, dedicate unei femei  deosebite din punct de vedere 

moral. Este ancestrală, sau cel puţin proverbială, neînţelegerea sau conflictul trecut, prezent şi viitor  între soacră şi noră.  

Există o fericită şi mare excepţie biblică în Cartea lui Ruth. Povestea soacrei Noemina şi a nurorii sale Ruth datează de pe 

vremea Judecătorilor  şi pe o cumplită perioadă de foamete.Din această cauză,  Elimelec, soţia sa Noemina şi fiii lor au 
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părăsit cetatea natală a Bethleemului pentru a ajunge în Moab. Elimelec a murit pe pământ străin ,iar fiii săi Mahlon şi 

Chilion  şi-au luat femei moabite, ceea ce era neîngăduit pe acea vreme. După ce Mahlon şi Chilion au murit, mama lor 

Noemina a hotărât să se întoarcă în Israel. Nurorile sale Ruth  şi Orfa , voiau să o însoţească, dar  ea a spus  că sunt libere 

după moartea soţilor  să se întoarcă în ţara lor. Orfa  s-a lăsat convinsă, dar credincioasa Ruth  a ţinut să-şi respecta mama 

soacră şi s-o însoţească peste tot, spunând parcă acelaşi jurământ ce se rosteşte în cadrul slujbelor creştine la căsătorie: 

Unde te vei duce tu, acolo voi merge şi eu ! 

 

       Nora cea credincioasă, rămasă văduvă,  îşi urmează soacra  

              Atunci soacra Noemia, cu nurori , 

              S-a hotărât să se întoarcă acasă, 

              Tot auzind că-i pâinea iar pe masă 

              Şi tot mai multe, alese sărbători. 

 

              Iar  ea, stăpâna, fără-a trage sfori, 

              Le-a îndemnat cu vocea sa duioasă 

              Ca la părinţi să facă cale-ntoarsă, 

              Fiind văduve şi libere, de vor . 

 

               Orfa s-a dus, la bunii ei  părinţi , 

               Dar Ruth  a zis cu mare stăruinţă: 

               -Oriunde te vei duce,ca pe sfinţi, 

 

              Te însoţesc cu mare juruinţă, 

              Să fim unite şi-ale noastre minţi 

              Vor căuta doar spre a Lui  credinţă.          

       Sosirea Noeminei şi a nurorii sale Ruth în Bethleem          

                     Noemina  şi-a sa nuroră Ruth 

                     Sosiră-n Bethleem la seceriş 

                     Şi s-au şi dus s-adune din păiş 

                     Boabe din spice pentru-al lor năut. 

 

                     Un om bogat cu burta cât un scut, 

                     Pe nume Booz, privindu-le pieziş 

                     A întrebat o slugă în frunziş: 

                     -Cine e fata ? Nu o-am cunoscut !   

 

                    - E moabiteanca, care m-a rugat 

                      Să strângă pentru soacra ei doar spice, 

                      Sărmane sunt, din  Moab,  ele-au plecat, 

 

                      Mănâncă-un pic, să poată s-o ridice, 

                      Un suflet mai ales  eu n-am aflat:       

                     Noră  de soacra ei să nu se-nfrice !  

 

                Stăpânul Boaz se căsătoreşte cu  frumoasa şi credincioasa  Ruth 

                      De slugă înştiinţat, stăpânul Booz, 

                      Nurorii celei credincioase-i zise, 

                      - Te văd cuminte, bună, ori pare-mi-se ?  

                      Cum ştiu  că viitorul tău nu-i roz, 
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                       Îi spuse fetei cu frumoase cozi, 

                       - Rămâi la noi, de vrei, cu acte scrise, 

                       Să poţi să retrăieşti a tale vise, 

                       Şi nu pleca urechea la nerozi.   

 

                      Şi peste-o vreme  se-nsură cu fata 

                      Cea harnică şi vrednică în fapte, 

                      Iar Dumnezeu apoi le-a dat  răsplata 

 

                      C-un fiu, Obed,  şi reînceput-au toate: 

                      Prin fiul său Iesei,   ce a fost tata 

                      Lui David, cu urmaş Iisus,  aparte. 

                            Timpul judecătorului Samuel 
                   Despre rugăciunea născătoare de prunci 

 

                      Elcana, un bărbat dintr-o cetate 

                      Zisă Ramada, avea  bună soţie- 

                      Cum nu găseşti nici una-ntr-o mie- 

                      Pe Ana şi creştea ea  în etate, 

 

                      Dar dintr-o neînţeleasă strămbătate, 

                      Nu făcea prunci, parcă n-ar fi fost vie. 

                      Şi-atunci ceru a Domnului pronie 

                      Să-i dea un prunc, căci vede cum se-abate 

 

                      Asupra ei  ruşinea, hula lumii 

                       -De vei da, Doamne , roabei tale rodul 

                        Şi îmi aprinzi în trupu-mi sterp tăciunii, 

 

                        Al tău să fie, nu va şti norodul. 

                        Şi s-a-ntrupat el, fructul  rugăciunii 

                        Şi ea serbă  botezul, nu prohodul. *   
* Disprețuită de societate, de cei din familie, Ana a alergat la ultima sa speranță – mila lui Dumnezeu. „S-a scârbit Ana 

pentru ocărârea şi nerodirea ei, şi plângea, nu mânca şi slăbise de mâhnirea cea mare, că Dumnezeu i-a închis pântecele şi 

nu i-a dat fii, încât a ajuns de batjocură. Iar Elcana, bărbatul ei, i-a zis: Ano, ce-ţi este ţie de plângi? Pentru ce nu 

mănânci? De ce îţi tulburi inima cu mâhnire? Oare nu-ţi sunt eu mai bun decât zece fii  Numele pruncului  a fost acela de 

Samuel, care se tălmăceşte cerut de la Dumnezeu”.Așa s-a născut profetul Samuel, cel care l-a uns pe Saul rege peste 

poporul evreu, apoi pe regele David. Sfânta Ana a rămas drept un model de credință nestrămutată a unei mame care și-a 

pus toată speranța în Dumnezeu. Rugăciunea sfintei poorociţe Ana: Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai 

cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor 

Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a 

născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă 

pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care 

ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-

o roditoare cu Atotputernicia Ta... Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată 

inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo. 

 

                        Despre  judecătorul     Samuel                    



 

17

                   Când jude drept ajuns-a Samuel,* 

                   După moartea lui Eli cu fiii răi, 

                   A spus cu mare glas la toţi ai săi: 

                   - De nu v-apropiaţi de  Domnul, El, 

 

                    Iar ne azvârle-n flame  ca  surcel 

                    În vatra filistenilor  călăi, 

                    Ce stau la pândă veşnici popândăi; 

                    Nu fă pe leul, de eşti numai  miel. 

 

                    Şi năvăliră  filistenii-n ţară* 

                    Să-i ducă în robie ruşinoasă, 

                    Dar Samuel aduse jertfă rară 

 

                    Şi Domnu-i seceră cu a Lui coasă, 

                    Cum ar făcea-o un ţăran spre seară, 

                    Pe câmpul lui cu iarba cea  mai grasă.    
       * Samuel a fost profet, preot şi judecător, naşterea lui fiind un miracol. Mama sa Ana  a plâns şi s-a rugat Domnului 

să aibă un copil. I s-a împlinit ruga din Templu şi a pus numele de Samuel ( adică ascultat de Dumnezeu) fiului său. Ea a 

încredinţat  pe fiul ei preotului Eli  pentru a îmbrăca haina preoţiei şi l-a preamărit pe Dumnezeu într-un imn vestit ce 

cuprinde elemente din cântarea  Măreşte suflete al meu, pe Domnul (în slujba catolică latină Magnificat...) pe care l-a 

cântat Sfânta Fecioară care era însărcinată cu fiul ei  Iisus (n.a.) 

                      

      *  În anul 1200 î.Hr., filistenii   s-au oploşit  pe câmpiile de coastă din sudul Canaanului, cetăţile lor fiind  Aşdod, 

Ascalon, Ecron, Gat şi Gaza. Erau buni navigatori, aveau care de luptă şi au impus controlul lor asupra regiunii. Vechiul 

Testament face referiri la ciocnirile dintre iudei şi filisteni din perioada judecătorilor, a regilor Saul şi David. Dar au 

existat şi momente de înţelegere, care explică însoţirea lui Samson cu filisteanca Dalila sau  retragerea lui David din faţa 

mâniei  regelui Saul în cetatea filisteana Gat. Numele regiunii Palestina se trage de la fiisteni.  Pe timpul lui Samuel, într-o 

luptă cu filistenii, fiii preoţilor  Eli, pe nume  Ofni şi Finees au  fost ucişi, iar Chivotul Legii a căzut în mâinile filistenilor. 

Dumnezeu i-a pedepsit cu boală până când au restituit Chivotul însoţit de mai multe daruri de pace.  Dominaţia filistenilor  

s-a încheiat  odată cu înfrângerea lor de către puternicul imperiu asirian în anul 723 î.Hr.   În anul 135 d.Hr., după 

înăbuşirea  celei de-a doua revolte a iudeilor, romanii au redenumit Iudeea în provincia romană Palestina.               

 

 

             Rugămintea lui Samuel adresată lui Dumnezeu cu privire la alegerea succesorului 

său  

                  Samuel, ajungând cu  părul nins, 

                  Pus-a pe-ai lui fii judecători, 

                  Dar ei au fost răi, lacomi, prădători 

                  Şi tot poporu-n negru s-a încins : 

 

                  -Degeaba peste lume ne-am întins 

                    Dacă n-avem buni conducători, 

                    Neghină  seamănă, nu grâu şi flori, 

                    Sub tine-am mers la lupte-n pas întins, 

 

                   Dar dă-ne acum un rege bun şi drept, 

                   Că toate neamurile  au un rege! 

                  Şi Samuel cu pumnii strânşi  în piept, 
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                  Cu ochii plânşi pe a lui Moise Lege,  

                  Bătutu-s-a spre Domnul înţelept 

                  Să-l lumineze acum: pe cine alege ?  

 

               Timpul regelui Saul (1050-1010 î.Hr.) 
     Alegerea  tânărului Saul spre a conduce mai departe neamul iudeu 

 

                  Şi-n vremea aceea un iudeu frumos, 

                  Cu-n cap  fiind mai înalt ca tot poporul, 

                  Mânat de al său tată cu tot zorul 

                  Să afle oi pierdute,  fiind pe jos, 

 

                  A nimerit în locul cel mănos 

                  Al lui Samuel, ce văzând feciorul,  

                  Îi dete hrană, apă cu ulciorul 

                  Şi-L auzi pe Domnul  cel milos: 

 

                 -  Iată-l pe  omul  care l-am ales 

                    Să-l ungi, peste iudei ca să domnească!, 

                   Iar gazda spuse-i omului   din şes 

 

                   Că  şi-a aflat  o turmă... omenească. 

                   Dar  tânărul, zis Saul, *  n-a-nţeles 

                   Pentru moment menirea lui cerească.     
          *   Ritualul ungerii preoţilor, profeţilor şi regilor cu mir special ca parte a iniţierii lor apare peste tot în 

Vechiul Testament, ungerea putând fi aplicată şi obiectelor, de exemplu, cortului sfânt (tabernaculului) şi 

Chivotul Legii. Cel uns primea numele de Mesia (în ebraică  Mashiach)  şi primea adesea o sarcină specifică  

de îndeplinit, indiferent dacă era preot, profet sau rege. Chiar şi un păgân, regele persan Cirus al II-lea a fost 

ales unsul lui Dumnezeu pentru că le-a permis evreilor  să se întoarcă în ţara lor din exilul babilonian. Termenul 

de cel uns ( în limba greacă  Hristos, de la verbul hrio, a unge) i-a fost aplicat şi  Mântuitorului  nostru  Iisus.       

 

*Saul (Cel pentru care m-am rugat) provenea din tribul lui Veniamin  şi a fost primul rege israelit şi comandant 

militar de succes împotriva vechilor duşmani filisteni. 
 

Despre lupta lui Saul cu amaleciţii şi pedepsirea unui iudeu necinstit 

                Iar Saul a  zdrobit amaleciţii 

                De la Havila  la  hotarul Şur, 

                Pe-al lor Agag l-a spânzurat c-un şnur, 

                Dar  a   grăit apoi: Acum găsiţi-i, 

 

                Vitele, mieii,asinii şi păziţi-i 

                Şi duceţi-i pe-acei fără cusur 

                La mine acasă -n curte şi –mprejur, 

                Apoi de jertfă sfântă pregătiţi-i !   

 

               Dar Samuel îi spuse cu mânie: 

               -Porunca  cea de Sus nu a fost asta;* 

                Te-ai dedulcit la turme, bogăţie, 
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                Să-ţi umfli de osânză toată casta! 

                Nu te mai vrea Domnul la domnie , 

                Pe tine o să cadă-acum năpasta !                   

*Porunca lui Dumnezeu a fost aceea de a distruge întreg neamul amaleciţilor în întregime.Spre deosebire de 

noi, Dumnezeu cunoaște viitorul. Dumnezeu știa care urmau să fie rezultatele, dacă Israelul nu-i eradica 

complet pe amaleciți. Dacă Israelul nu îndeplinea ordinele lui Dumnezeu, amaleciții urmau să vină din nou să le 

facă probleme israeliților în viitor. Saul a pretins că i-a omorât pe toți amaleciții, în afară de împăratul amalecit 

Agag (1 Samuel 15.20). În mod evident, Saul mințea – cu doar câteva zeci de ani mai târziu, existau suficienți 

amaleciți încât să ia ostatice familiile lui David și ale bărbaților care erau împreună cu El (1 Samuel 30.1-2). 

După ce David și oamenii lui i-au atacat pe amaleciți și și-au salvat familiile, 400 de amaleciți au scăpat. Dacă 

Saul ar fi îndeplinit ceea ce i-a poruncit Dumnezeu, acest lucru nu ar fi avut loc niciodată. Cu câteva sute de ani 

mai târziu, un descendent al lui Agag, Haman, a încercat să extermine întreg poporul evreu (vezi cartea Estera). 

Așadar, ascultarea incompletă a lui Saul aproape că a dus la distrugerea Israelului. Dumnezeu știa că acest lucru 

se va petrece, astfel că a ordonat exterminarea amaleciților dinainte. 

 

               Încercări  de a găsi un succesor lui Saul        

                   Şi zis-a Cel de Sus lui Samuel: 

                   - „Du-te îndat΄ la Iesei Betleemitul, 

                    Nu aştepta să vină asfinţitul, 

                    Căci Eu din casa lui aleg pe cel 

 

                    Ce-Mi va conduce neamul sub drapel. 

                    Şi a plecat să afle pe sortitul  

                    Aşa cum cere legea Lui şi ritul, 

                    Iar Iesei cheamă  fiii lui  la el, 

 

                    Pe toţi la rând şi şapte fiind la număr, 

                    Înalţi şi arătoşi, cu pumnul greu 

                    Şi cu virtuţi ce nu se mai enumăr. 

 

                    -Dar   nu dintre aceştia, Dumnezeu, 

                      A hotărât să-i puie scut pe umăr; 

                    Aceştia sunt toţi pruncii, fiul meu ?  

 

            Înfăţişarea  tânărului păstor David înaintea lui  Samuel 

                 -Mai am un fiu, pe câmp şi  paşte oi 

                  Şi David * l-am numit, este mezinul, 

                  Tot singur singurel mâncă tainul 

                   Şi are-n grijă vite, asini şi  boi, 

 

                  Se coace-n soare, tremură sub ploi 

                  Şi nu cunoaşte luxul ori festinul 

                  Şi-l laudă pe uliţă vecinul, 

                  Deşi-i desculţ, flămând, plin de noroi... 

 

                   -Să vină-aici, ca să îl văd la faţă! 

                    Şi l-au adus îndată din imaş; 

                   Cu ochi frumoşi, bălan,cu pleata creaţă, 

https://biblia.com/bible/esv/1%20Sam%2015.20
https://biblia.com/bible/esv/1%20Sam%2030.1-2


 

20

 

                   Înalt şi zvelt, cu aerul  poznaş, 

                   Neştiind de misiunea sa măreaţă, 

                   Cu  tandru suflet, delicat, gingaş. 
* David, în ebraică înseamnă cel iubit (n.a.) 

 


