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1. INTRODUCERE
Într-o m\sur\ mai mare sau mai mic\, cele mai multe
religii ale lumii pretind a fi avut ori a avea fenomenul profetic, în]eles atât ca o prezicere a viitorului, cât [i ca mijlocire
între divin [i uman [i, în aceea[i m\sur\, ca interpretare a
voii divine1. În întregul Orient Apropiat, [i nu numai, au
existat a[a-numi]ii v\z\tori [i ghicitori, la care apelau adesea
oamenii de rând, consultându-i [i recunoscându-le calitatea
de descoperitori ai voii divinit\]ilor protectoare regionale2.
Se cuvine s\ subliniem c\ exege]ii nu fac o delimitare precis\ între profet, în]eles aproape exclusiv ca transmi]\tor al
unui mesaj, ca vector al mesajului de la emi]\tor-divinitate
la receptor-omul credincios ori comunitatea de credincio[i,
[i ghicitor, care utilizeaz\ metode conven]ionale, inventate
de el însu[i sau mo[tenite de la str\mo[i, pe care le interpreteaz\ de cele mai multe ori, fie aleatoriu, fie raportându-se la dorin]a celui care cere interpretarea, în stilul celebrului oracol de la Delphi. Este celebr\ iste]imea Pythiei de a
interpreta sau, mai curând, de a exploata neaten]ia solicitantului. În cele mai multe cazuri, aceasta d\dea o interpretare de circumstan]\. Exemplu: Idis, redibis, nunquam peribis #
„te vei duce, te vei întoarce, niciodat\ vei pieri” [i Idis, redibis
nunquam, peribis # „te vei duce, te vei întoarce niciodat\,
vei pieri”.
La poporul Israel, profetismul a fost perceput ca o institu]ie religioas\ ini]iat\ de Yahweh cu o adres\ precis\, c\tre
poporul Israel, uneori cu scopul de a seconda sau chiar
Raymond E. Brown, S.S.; Joseph A. Fitzmeyer, S.J.; Roland E. Murphy, O. Carm, Introducere [i Comentariu la Sfânta Scriptur\, vol. I, traducere [i prelucrare de P. Dumitru Grosan, Galaxia Gutenberg, Târgu-L\pu[,
2005, p. 570.
2
Ibidem, p. 571.
1
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suplini celelalte institu]ii religioase în promovarea credin]ei
monoteiste, mai cu seam\ în momentele de criz\ spiritual\.
Totodat\, prin graiul profetic li se reaminteau credincio[ilor israeli]i obliga]iile pe care [i le-au asumat în chip solemn
în clipa încheierii leg\mântului pe muntele Sinai. Prin destinul s\u, s-ar putea spune c\ profetismul biblic apare ca un
fenomen unic, dac\ ne raport\m, desigur, la scopul s\u principal, predicarea voii divine oamenilor, dar similar totu[i
profe]ilor altor popoare, dac\ lu\m în considerare stilul de
lucru: în primul rând, predica [i, apoi, utilizarea din abunden]\ a unor acte simbolice, visele etc. Se [tie c\ mai toate
religiile mântuitoare pretind c\ au profe]i care se situeaz\,
mai mult sau mai pu]in, la grani]a dintre divin [i uman,
motiv pentru care ace[tia apar pentru restul lumii ca ni[te
oameni total diferi]i de comunitate, ni[te harismatici ori excentrici, cu misiunea expres\ de a primi [i a transmite cuvântul lui Dumnezeu c\tre popor3, [i mai pu]in ca interpre]i
ai viitorului. Totu[i se impune a face o demarca]ie între cel
care încearc\ s\ întrevad\ viitorul apelând la interpretarea
anumitor semne [i profetul harismatic trimis de cineva. A[adar, la ghicitor sau interpret al viitorului se duce omul direct
interesat de propriul viitor, pe care vrea s\-l deslu[easc\,
pe când profetul autentic este cel care vine c\tre om cu un
mesaj precis, dar foarte rar agreat. Chiar dac\ au existat
profe]i [i leg\minte [i la alte popoare din Antichitate, nota
cu totul specific\ a profe]ilor biblici este aceea c\ ei apar ca
ni[te veritabili evocatori ai rela]iilor cu divinul, iar „specificul activit\]ii f\r\ egal a lui Yahweh este mai ales acela c\
El vorbe[te înainte de a ac]iona [i numai dup\ aceea î[i
revendic\ pozi]ia în istorie [i rela]ia Lui unic\ cu poporul
S\u preferat” (Deut. 33, 29; I Samuel 2, 2; Psalmul 19, 7;
Isaia 49, 9)4.
Geoffrey Wigoder, Profe]i [i profe]ii, în Enciclopedia iudaismului, traducere de Radu Lupan [i George Weiner, Editura Hasefer, Bucure[ti, 2006,
p. 536.
4
Carl F.H. Henry, Dumnezeu, revela]ie, autoritate, Editura „Cartea
cre[tin\”, Oradea, 1996, p. 325.
3
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Ini]iativa profetului israelit nu-i apar]ine lui însu[i, el
este un trimis. Misiunea lui nu este întotdeauna u[oar\, întrucât nu de pu]ine ori el se opune regelui [i propriului
popor, mai cu seam\ atunci când intervine în domeniul politic denun]ând cultul idolatru, agreat sau încurajat de rege
din ra]iuni pur politice, ori acuzând nedrept\]ile sociale [i
criticând afacerile de stat pe care le considera incompatibile
cu tradi]ia religioas\ a lui Israel5. Într-o vreme în care domnea
corup]ia [i dezinteresul pentru cele religioase, un profet ca
Amos sau Osea, care s-au ridicat împotriva corup]iei instalate comod în cetatea Samariei [i în aproape toat\ ]ara, un
trimis al lui Yahweh care se opunea acestei tendin]e, nu era
deloc agreat [i nici considerat în toate min]ile. Este arhicunoscut [i cazul lui Elisei, care l-a trimis pe unul dintre fiii
proorocilor la Iehu s\-l ung\ rege. Acesta le-a ap\rut ca un
om excentric [i de aceea, la plecare, probabil viitorii generali
ai lui Iehu l-au întrebat: „De ce a venit acel nebun la tine?”
(vezi textul ebraic II Regi 9, 11, fiindc\ cel al traducerilor
realizate de pe alte texte decât cel Masoretic [i al Septuagintei
l-au redat prin cuvântul str\in, ceea ce este cu totul fals).
Anumite texte biblice las\ s\ se în]eleag\ c\ profe]ii erau
foarte u[or de recunoscut dup\ ]inuta insolit\, de obicei
purtau haine din piei de animal (II Regi 1, 8; Zaharia 13, 4;
Matei 3, 4) sau o coafur\ special\ ori dup\ alte semne distinctive (I Regi 20, 38, 41; Zaharia 13, 6; II Regi 2, 23). Peste
toate îns\, la un profet atr\gea aten]ia în mod special comportamentul ciudat, încât oricine întâlnea persoana profetului realiza de îndat\ c\ este un cu totul altfel de om (I Samuel 10, 6).
{i la poporul biblic existau [i al]i profe]i decât cei autentici, adic\ cei învesti]i de divin cu calitatea de mesageri. O
afirm\ Ilie când zice: „Prooroc al Domnului am r\mas eu
singur” (I Regi 18, 22), pe când ai altor zeit\]i erau cu sutele. Erau, a[adar, destui, dar nu autentici, chiar dac\
Robert-Martin Achard, Approche de l´Ancien Testament, Éditions
Delachaux Niestlé, Neuchâtel (Suisse), 1962, p. 41.
5
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termenul folosit era acela[i, lucrarea era cu totul alta. De
observat c\ profe]ii de voca]ie îi ironizau pe cei nechema]i,
adic\ pe ghicitorii [i pe vis\torii de vise. În categoria acestora
intrau [i profe]ii eticheta]i ca fiind fal[i, dar pe care totu[i
Dumnezeu îi tolera. Ba mai mult, din anumite texte rezult\
c\ cel pu]in o parte dintre ei erau chiar necesari pentru a se
testa cu ajutorul lor credincio[ia israeli]ilor fa]\ de Leg\mânt (Ieremia 4, 10; I Regi 22, 19-23; Deuteronomul 13). Nu
lipseau, desigur, nici acei autointitula]i profe]i, de fapt
lingu[itori de profesie, care î[i arogau misiunea profetic\,
f\r\ a fi chema]i [i nici trimi[i de divinitate, ci se axau aproape exclusiv pe încântarea urechilor regelui ori ale înal]ilor
func]ionari de la curte, cu scopul de a fi r\spl\ti]i pentru
ceea ce gr\iau. Nu lipseau nici cazurile în care regii în[i[i îi
angajau pe a[a-zi[ii profe]i cu scopul de a le face cunoscut\
voia lui Dumnezeu (I Regi 22, 6 [i urm.), dar [i spre a le confirma propriile planuri. Cum îns\ depindeau material de
cel care i-a angajat, evident c\ în cazul unor astfel de profe]i
nu mai putea fi vorba de transmiterea unor mesaje divine
în sensul strict al cuvântului, ci mai curând avem de a face
cu ni[te ur\ri de bine, pl\cute urechilor monarhului.
Misiunea profe]ilor de voca]ie avea o ]int\ precis\ pentru timpul contemporanilor lor [i, prin urmare, mesajul
acestora nu putea fi altul decât unul al prezentului. Acesta
începea îndeosebi atunci când stilul de via]\ al oamenilor,
presupu[i apar]in\tori ai Leg\mântului, nu mai era pe placul lui Dumnezeu. A[a cum noteaz\ un exeget modern, cuvânt\rile profe]ilor nu sunt întotdeauna prevestiri ale unor
evenimente viitoare, ci se refereau, în primul rând, la via]a
concret\ de zi cu zi, la fapte prezente sau trecute, dar care,
evident, puteau avea consecin]e în viitor, fiindc\ altfel nu
ar mai fi profe]ii, ci pur [i simplu pure prevestiri6. A[adar,
profetul de voca]ie era trimis cu prec\dere în perioadele de
mare criz\ moral\, prin urmare mesajul s\u era cu consecven]\ unul axat pe provocarea unor serioase crize de
Ariel Álvarez Valedéz, Ce [tim despre Biblie, traducere de pr. Mihai P\tra[cu, Editura Sapientia, Ia[i, 2006, p. 162.
6
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con[tiin]\, [i niciodat\ aplauze pentru p\catele s\vâr[ite [i,
implicit, adormirea con[tiin]ei. În via]a poporului ales, profe]ii au avut din partea lui Dumnezeu misiunea sfânt\ [i
prioritar\ de a-I descoperi voia. Ei au fost, prin urmare, persoane autorizate de Dumnezeu Însu[i în a le ar\ta atât celor
drep]i, cât [i celor nelegiui]i, atât celor puternici, cât [i celor
slabi voia divin\ [i cum poate omul s\ i se conformeze, dar
mai cu seam\ s\ m\rturiseasc\ prin cuvânt [i fapt\ c\ Dumnezeu este Creatorul, St\pânul, Proniatorul lumii [i Singurul demn de a fi adorat. A[adar, în accep]iunea biblic\,
profetul autentic, adic\ cel de voca]ie, era doar cel care vorbea pentru Dumnezeu, [i numai în numele [i cu mandatul
S\u. Nu pu]ine erau îns\ [i cazurile în care Yahweh nu mai
comunica cu profetul, nu se l\sa interpelat de acesta. El
p\rea c\ adesea Se ascunde [i Se descoperea rareori celor
ce voiau s\ se angajeze în slujba Sa (Isaia 6, 1-8). Este [i în
aceasta o veritabil\ lec]ie divin\ prin care ni se atrage aten]ia
c\, dac\ Dumnezeu S-ar fi descoperit ori S-ar descoperi permanent omului, fie el chiar profet, credin]a omului nu ar
mai însemna o virtute, iar dac\ nu S-ar fi descoperit deloc,
credin]a ar fi disp\rut cu des\vâr[ire7.

1.1. Delimitare conceptual\
Exist\ mai mul]i termeni care definesc conceptul de profet. Termenul ebraic pentru substantivul „profet” este nabi
[i apare de peste trei sute de ori în c\r]ile Primului Testament8, ceea ce denot\ c\ profe]ii au avut un rol remarcabil
în via]a [i istoria poporului biblic. Este foarte dificil de identificat sensul originar al cuvântului nabi, întrucât nu este
decât unul dintre termenii care-l definesc pe cel chemat de
Cineva la o slujire cu totul aparte. Este „cel care vorbe[te
pentru altul sau în locul altuia”, putând semnifica deci
Jacques Briend, Dieu dans l’Écriture, în col. „Lectio Divina”, nr. 150,
Les Éditions du Cerf, Paris, 1992, p. 92.
8
Vezi „Prophet”, în The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Abingdon
Press-Nashville, 1993, p. 896.
7
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calitatea de interpret9. În limba greac\, cuvântul „profet”
(profhvth") înseamn\ de asemenea „cel care vorbe[te pentru
altul”, adic\ cel care se face interpretul cuvintelor altuia sau,
altfel spus, heraldul, vestitorul, anun]\torul, mesagerul cuiva,
dar [i cel care anun]\ înaintea altor persoane ceva din partea divinit\]ii10.
Cuvântul „profet” înseamn\ totu[i nu numai cel care
vorbe[te pentru altul, adic\ cel care se face interpretul cuvintelor altuia, ci [i cel care este un trimis al cuiva, [i implicit este [i determinat de c\tre o divinitate s\ vorbeasc\,
a[a cum va [i preciza Amos: „Dac\ Domnul vorbe[te, cine
nu va profe]i?” (cap. 3, 8). Cel pu]in cu acest sens îl folose[te cartea Ie[irea: „Iat\, Eu fac din tine un dumnezeu
pentru Faraon, iar Aaron, fratele t\u, î]i va fi prooroc. Tu
dar vei gr\i lui Aaron toate câte î]i voi porunci, iar Aaron,
fratele t\u, va spune lui Faraon ca s\ lase pe fiii lui Israel s\
ias\ din p\mântul lui”. În aceea[i carte mai citim: „Va gr\i
el poporului, în locul t\u, vorbind pentru tine, iar tu îi vei
fi gr\itor din partea lui Dumnezeu. A[adar el va fi gura ta,
iar tu vei fi dumnezeul s\u, adic\ acela va fi purt\torul t\u
de cuvânt” (cap. 4, 16). De aici se vede clar c\ profetul este
gura Domnului fa]\ de credincio[ii israeli]i. Acesta este
purt\torul de cuvânt al lui Dumnezeu, c\ci el veste[te credincio[ilor c\tre care a fost trimis numai ceea ce îi spune
Dumnezeu. În cazul acesta, Moise [i Aaron au fost mandata]i cu calitatea de intermediari între Dumnezeu [i oameni,
adic\ devin de acum profe]i, mijlocind dialogul între divin
[i uman. Aceasta o arat\ destul de l\murit [i profetul Ieremia când precizeaz\: „{i Domnul mi-a întins mâna, mi-a atins
gura [i mi-a zis: Iat\, am pus cuvintele Mele în gura ta!”
Cf. Raymond Brown, S.S.; Joseph A. Fitzmeyer, S.J.; Roland E. Murphy, O. Carm, op. cit., p. 570; „Prophète”, în Vocabulaire de Théologie biblique, publié sous la diréction de Xavier Leon-Dufour et de Jean Duplacy,
Augustin George, Pierre Grelot, Jacques Guillet, Marc François Lacan,
sixième edition, Paris, 1988, p. 1047.
10
Jesus-Maria Asurmendi, Isaie 1-39, în „Cahiers Évangile”, nr. 23,
Les Éditions du Cerf, Paris, 1978, p. 5.
9
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(cap. 1, 9). Întrucât, pe lâng\ mesajul pe care l-au transmis
din partea lui Dumnezeu, profe]ii au prezis [i evenimente
viitoare, la unii Sfin]i P\rin]i [i mai apoi Scriitori biserice[ti, printre care [i Sfin]ii Ioan Hrisostom [i Vasile cel Mare,
cuvântul „profet” a c\p\tat mai mult sensul de prezic\tor
al viitorului, ceea ce nu corespunde decât par]ial adev\ratului sens al cuvântului în sine. De[i în cuvânt\rile multor
profe]i se fac referiri clare [i la evenimente viitoare, profetul biblic nu trebuie deloc confundat cu un a[a-zis v\z\tor
ori ghicitor.
Mesajul profetului venea mai întotdeauna dup\ o întâlnire cu Cel pe Care Îl reprezenta [i vorbea numai în numele
Aceluia. Cuvântul profetului este întotdeauna un mesaj al
lui Dumnezeu [i de aceea Îl [i citeaz\ de fiecare dat\ când
vorbe[te pentru Cel în numele C\ruia se exprim\. Ca [i
aghiografii Primului Testament, profe]ii erau profund înr\d\cina]i în trecutul na]iunii [i al interven]iilor proniatoare
ale lui Dumnezeu în favoarea ei, dar sunt într-un fel constrân[i s\ interpreteze prezentul prin prisma trecutului, cu
scopul de a-l îndrepta pe om cu privirile [i mintea mereu
spre un viitor mai demn de dorit11. De observat c\ viitorul
israeli]ilor, c\rora se adresau, apare, nu de pu]ine ori, destul
de sumbru, ei nu trebuie acuza]i de fatalism, pentru c\ nu
fac altceva decât s\ trag\ un semnal de alarm\ asupra deprecierii progresive a moravurilor, la aproape toate nivelurile societ\]ii. Rolul major al profe]ilor era înainte de toate
acela de a con[tientiza fiecare genera]ie ce implica]ii pot
avea în viitor faptele prezente care contravin Legii divine.
Oracolele acestora se constituiau în discursuri adresate, mai
ales, locuitorilor din regatul de Nord (Israel) sau chiar [i
celor din Iuda în ni[te împrejur\ri concrete [i având un scop
imediat [i foarte clar, acela de a-i de[tepta spiritual [i a-i
scoate din indiferen]a religioas\12. Amenin]\rile lor aveau
Jesus-Maria Asurmendi, op. cit., pp. 6-7.
Cf. Alfred Kuen, Cum s\ interpret\m Biblia, Editura Stephanus, Bucure[ti, 2002, p. 278.
11
12
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un evident rol pedagogic, iar pentru a nu-i duce pe oameni
la dezn\dejde, acestea alterneaz\ constant cu promisiunile.
Din discursul profe]ilor se poate constata c\ atât binecuvânt\rile, cât [i amenin]\rile sunt condi]ionate. Prin profe]i, Dumnezeu voia s\ le arate israeli]ilor c\ inten]iile Sale
punitive se puteau transforma în binecuvântare, dar numai
cu condi]ia unei reale metanoia (poc\in]e) din partea celor
vinova]i. O dovede[te cu prisosin]\ cazul ninivitenilor, c\rora li s-a vestit c\ mai erau patruzeci de zile pân\ cetatea
lor, Ninive, va fi distrus\, dar pentru c\ s-au schimbat
radical, în bine, dup\ ce au ascultat cuvântarea lui Iona, au
fost salva]i pentru o vreme. Pentru c\ locuitorii din Ninive
s-au conformat cuvântului divin transmis prin Iona, Dumnezeu n-a mai pedepsit cetatea. Prin urmare, atât amenin]\rile,
cât [i f\g\duin]ele erau la profe]i întotdeauna condi]ionate
de atitudinea credincio[ilor c\rora li se adresau. Anun]ul
unei pedepse se putea schimba, în func]ie de reac]ia ascult\torului, în binecuvântare, [i invers, binecuvântarea putea fi
înlocuit\ de blestem. De fapt acesta era [i rostul profe]iei,
s\ schimbe ni[te mentalit\]i [i s\ îndrepte ni[te moravuri.
În viziunea profe]ilor deci, viitorul poate fi întrev\zut ca o
consecin]\ fireasc\ a prezentului, care poate fi modificat în
bine sau în r\u. Cu toate c\ sunt numi]i pe drept cuvânt
prevestitori ai viitorului, viitorul prezis de ei nu trebuie în]eles ca un destin implacabil, dup\ expresia lui I. Banu, ci
mai curând ca o urmare a faptelor morale s\vâr[ite de fiii lui
Israel în prezent, care se repercuteaz\ în viitor13. A[a se explic\ de ce dup\ aspre mustr\ri, când via]a poporului evreu
l\sa de dorit, în sensul c\ nu convenea exigen]elor divine
stipulate în leg\mânt, profe]ii îndemnau continuu la convertire: „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul t\u [...]
G\si]i rugi de poc\in]\, întoarce]i-v\ c\tre Domnul [i-I zice]i:
Iart\-ne orice f\r\delege, ca s\ ne bucur\m de milostivirea
Ta” (Osea 14, 2-8).
Vezi I. Banu, Profe]ii biblici vorbind filosofiei, Editura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1994.
13
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Din contextul cuvânt\rilor lor reiese destul de clar c\ ei
aveau menirea nu atât de a expune în fa]a ascult\torilor
într-un limbaj cât mai accesibil poruncile [i avertismentele
divine, cât mai ales de a le transmite mesajul iubirii divine
care îi invit\ cu glasul duios al P\rintelui bun la poc\in]\:
„Întoarce]i-v\, voi copii c\zu]i de la credin]\” (Ieremia 3, 14);
„Întoarce]i-v\, copii r\zvr\ti]i, [i Eu voi vindeca neascultarea voastr\” (v. 22); „De vrei s\ te întorci, Israele, întoarce-te
la Mine, zice Domnul, [i de vei lep\da urâciunile de la fa]a
Mea, nu vei mai r\t\ci (cap. 4, 1). De r\spunsul lor, afirmativ sau negativ, la invita]ia lansat\ de profet în numele
divinit\]ii, depinde viitorul lor. Atitudinea oamenilor poate
modifica sau înt\ri deciziile deja luate de divinitate. Profe]ii nu vorbesc despre viitor ca despre ceva ascuns în timp,
ca o capcan\ în care vor c\dea cei neaviza]i, ci ca despre o crea]ie
a prezentului14.
Al\turi de celelalte persoane consacrate ale Vechiului
Testament, profe]ii ocup\ un loc de frunte, în ceea ce prive[te
fervoarea cu care-L predic\ pe Dumnezeu. Proorocii (neviim)
sunt deci mesageri prin excelen]\ ai voii divine, fiindc\ prin
intermediul lor Dumnezeu mustr\ poporul pentru abaterile sale [i preveste[te venirea lui Mesia. Con[tientizând c\
sunt mesageri divini, profe]ii de voca]ie, spre deosebire de
oportuni[ti, nu vorbesc niciodat\ din proprie ini]iativ\, ci
se mul]umesc doar s\ repete cuvintele pe care le primesc
din partea divinit\]ii [i pe care le percep ca printr-un grai
articulat. Având un scop istoric imediat, mesajul lor nu este
deloc echivoc [i nici enigmatic. Poate p\rea enigmatic pentru
cel ce nu cerceteaz\ cu aten]ie scopul profe]iei [i contextul
istoric, politic, cultural [i social în care s-a rostit. Nu se impunea nicidecum din partea ascult\torului, iar mai târziu a
cititorului, s\ procedeze la o decodificare a scrierilor lor, ca
în cazul a[a-numi]ilor clarv\z\tori15, cum ar fi scrierile lui
Nostradamus, pe care genera]ii întregi nu le pot descifra.
14
15

Ibidem.
Vezi Alfred Kuen, op. cit., p. 276.

34

Introducere în teologia profe]ilor scriitori

2. CARTEA PROFETULUI ISAIA
Sub numele lui Isaia, cel mai mare dintre profe]ii Vechiului Testament, supranumit [i Regele profe]ilor1, sunt
reunite 66 de capitole, pe care nu to]i exege]ii le atribuie
aceluia[i autor [i aceleia[i perioade în care a tr\it profetul.
Numele c\r]ii deci vine de la numele lui Isaia, în ebraic\
Ie[aiah, care se tâlcuie[te „mântuirea lui Yahweh” sau „Yahweh mântuie[te”. Numele este înrudit cu cele ale lui Iosua,
Elisei, Osea sau chiar Iisus, fiindc\ deriv\ din aceea[i r\d\cin\ verbal\.
Despre via]a personal\ a profetului nu de]inem alte
date decât cele ce rezult\ din propria-i carte. Tat\l s\u se
numea Amos, desigur nu era profetul cu acela[i nume, iar
cât prive[te perioada în care a activat, de[i nu avem prea
multe date, nu este dificil de stabilit. Din cuprinsul cuvânt\rilor pe care le-a rostit, rezult\ c\ a profe]it în regatul lui
Iuda peste patruzeci de ani, începând cu a doua jum\tate a
secolului al VIII-lea î.Hr. Locul misiunii se deduce [i din
aceea c\ nu men]ioneaz\ niciodat\ vreun rege din regatul lui
Israel, probabil c\ nu i s-a încredin]at nici o misiune c\tre cei
aposta]i2. S-a n\scut în vremea domniei regelui Ozia (780760) [i a fost mesager divin în vremea regilor Ozia, Iotam
(758-742), Ahaz (742-727) [i Iezechia (727-688), conform capitolului 1, 1. Mai mult ca sigur, era din cetatea Ierusalimului,
de origine nobil\. Dup\ spusele lui Josephus Flavius, ar fi
fost chiar v\r primar cu regele Ozia, dovedindu-se o personalitate remarcabil\, care s-a implicat uneori cu succes în
Cf. Pièrre de Benoit, Trésors des Prophètes, Édition Emmaüs, Suisse,
1984, p. 11.
1

Edward J. Young, The Book of Isaiah, Grand Rapids, Eerdmans Press,
1965, vol. 1, p. 28.
2
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via]a social-politic\ a ]\rii. Foarte fidel voca]iei sale profetice
(cap. 6), a vestit cu mult\ înfl\c\rare cuvântul lui Dumnezeu primejduindu-[i adesea via]a. {i-a desf\[urat activitatea
profetic\ într-un timp de mare prosperitate economic\ [i de
avânt politic, dar [i de o profund\ decaden]\ religios-moral\
[i de grele încerc\ri pentru poporul ales, care se îndep\rtase
aproape iremediabil de Dumnezeu. În aceste momente dificile, cu încrederea ferm\ în Dumnezeu, el `l recheam\ pe rege
[i poporul la Domnul, Care este unica n\dejde sigur\, proclamând necesitatea credin]ei [i împlinirii voii divine ca mijloace de a ie[i din greut\]ile momentului istoric.
Din cuvânt\rile rostite timp de zeci de ani, reiese c\ a
avut o personalitate puternic\. El a reu[it s\ se impun\ în
raporturile cu regii lui Israel, vorbind cu ei de la egal la egal,
mustrându-i chiar, atunci când duceau o politic\ extern\
gre[it\ sau când adoptau legi contrare legii mozaice. A[a a
fost cazul lui Ahaz, care credea c\ va rezolva problemele poporului s\u cu mijloace pur omene[ti, recurgând la iluzorii
leg\turi politice cu puterea asirian\.
Despre via]a sa personal\ nu putem [ti mai multe decât
m\rturise[te el însu[i despre sine [i familia sa, [i anume c\
era c\s\torit [i avea doi copii. La capitolul 8, 3, aminte[te de
so]ia sa, numind-o prooroci]\, probabil pentru c\ era so]ia
profetului, cu toate c\ nu este exclus ca [i ea s\ fi avut darul
proorociei, nu ar fi unicul caz în Israel. Odat\ aminte[te [i
despre cei doi copii ai s\i, care poart\ nume simbolice:
{ear-Ia[ub („un rest se va întoarce, se va converti”, Isaia 7,
3; 10, 21) [i Maher-{alal-Ha[-Baz („fuge prada, gr\be[te jaful”, Isaia 8, 1-3), pentru a indica invazia asirian\ iminent\
[i supunerea regilor din Damasc [i Israel. Era o perioad\
foarte grea pentru poporul Israel, ca de altfel pentru toate
statele mici mediteraneene amenin]ate de puterea mereu
crescând\ a regilor asirieni. Dup\ o veche tradi]ie iudaic\,
ce este consemnat\ în cartea apocrif\ În\l]area lui Isaia, profetul ar fi murit ca martir sub persecu]ia regelui idolatru
Manase, din ordinul c\ruia ar fi fost t\iat cu fier\str\ul
fiindc\ a criticat unele decrete nedrepte fa]\ de supu[i [i
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marcate de simpatii idolatre. Se pare c\ aceast\ tradi]ie o
are în vedere [i Epistola c\tre Evrei (11, 37).

2.1. Timpul misiunii
Luând ca reper afirma]iile de la capitolul întâi, se poate
spune c\ Isaia a activat peste patruzeci de ani (circa 740700 sau chiar pân\ în 690 î.Hr.). Prima parte a misiunii a
fost relativ lini[tit\. Era binecunoscuta perioad\ prosper\ a
regelui Ozia, cum nu mai fusese din vremea lui Solomon.
{i din punct de vedere religios se poate spune, privind superficial lucrurile, c\ totul era în ordine, cel pu]in în ceea ce
prive[te partea formal\. Din p\cate, fondul religios-moral
se deprecia v\zând cu ochii, cel pu]in dup\ vorbele aceluia[i
profet, care constata cu mult\ am\r\ciune: „Poporul acesta
M\ cinste[te cu gura [i cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (cap. 29, 13). {i pe plan politico-militar, evreii
din Regatul lui Iuda st\teau destul de bine, întrucât î[i l\rgiser\ grani]ele pân\ la Elat (E]ion-Gheber, Aqaba).
{i totu[i, Isaia a fost chemat la profe]ie când pe plan extern vremurile erau foarte tulburi. Marea putere asirian\ era
la apogeul expansiunii sale, întinzându-[i domina]ia peste
]\rile occidentale vecine pân\ la hotarele Egiptului. În situa]ia aceasta, regatele Damascului [i Israelului s-au coalizat
împotriva pericolului asirian, iar regele Ahaz a considerat
c\ este mai avantajos s\ caute sprijin în puterea asirian\,
ceea ce i-a determinat pe cei doi regi, respectiv pe Re]in al
Damascului [i Pecah al lui Israel, s\ organizeze o expedi]ie
de pedepsire a lui Ahaz, voind în acela[i timp s\-l oblige a
se al\tura coali]iei lor. Acestei politici de coali]ie sau de bloc,
profetul îi opune credin]a în ajutorul lui Dumnezeu, care,
în opinia sa, este mai sigur\ decât orice leg\turi politice. Pe
atunci Isaia avea acces liber la curtea regelui, [i probabil c\
era [i predicatorul oficial al cur]ii regale. Încurajându-i pe
rege [i pe popor [i îndemnându-i totodat\ la rezisten]\, Isaia
roste[te celebrele cuvinte: „Dac\ nu crede]i, nu ve]i supravie]ui” (Isaia 7, 9). Altfel spus, predica sa era foarte actual\,
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focalizându-se exclusiv pe credin]a salvatoare, asemenea
Sfântului Pavel în Noul Testament, în viziunea c\ruia singur\ credin]a în Hristos poate fi mântuitoare. Deci, în viziunea sa, singur\ credin]a d\dea fermitate în ac]iuni, calm [i
încredere. Pentru a-i convinge pe rege [i pe cei cu putere de
decizie politic\, vreme de trei ani profetul a umblat descul]
[i îmbr\cat în sclav, sugerând c\ îi a[teapt\ soarta Egiptului [i a Etiopiei, înfrânte între timp, dac\ se vor împotrivi
Asiriei, cum au f\cut acele ]\ri. Ahaz îns\ nu vrea s\ ia aminte la îndemnurile profetului [i recurge la ajutorul Siriei. Regele asirian, Tiglat Pileazar (745-727), se folose[te de prilej
[i intervine cu armata, punând cap\t regatului sirian din
Damasc, iar Israel devine de îndat\ stat vasal (732). În aceast\
situa]ie, Ahaz a aflat, în locul unui sprijinitor [i ocrotitor,
dup\ cum bine intuise Isaia, un st\pân c\ruia a trebuit s\-i
aduc\ de îndat\ omagii de supunere secondate de un tribut
împov\r\tor. Isaia a criticat politica gre[it\ a regelui Ahaz,
ce nu corespundea nici vederilor sale, dar nici realit\]ii [i
care în final s-a dovedit dezastruoas\.
Succesorul lui Ahaz, Iezechia, influen]at destul de mult
de cuvânt\rile profetului, s-a dovedit a fi mai receptiv la critici [i mai credincios Domnului Dumnezeu decât predecesorul s\u, întreprinzând chiar o reform\ religioas\ în regatul pe
care îl st\pânea. Printre alte lucruri bune, din perspectiva
religioas\, el a distrus jertfelnicele idole[ti de pe în\l]imi [i
a sf\râmat [i [arpele de aram\ din vremea lui Moise, care
devenise pentru unii evrei un adev\rat dumnezeu. De[i, spre
deosebire de tat\l s\u, a colaborat mai bine cu profetul, nu
i-a împ\rt\[it întru totul [i opiniile politice, fiindc\ s-a orientat spre puterea egiptean\, reu[ind s\ stârneasc\ mânia asirian\ împotriva sa. Într-o oarecare m\sur\, a luat aminte la
avertismentele lui Isaia despre extinderea Asiriei spre sud,
procedând la în\l]area fortifica]iilor [i la asigurarea aprovizion\rii corespunz\toare cu ap\ a cet\]ii Ierusalimului pentru
a rezista unui asediu de durat\. În general, Isaia a r\mas
un bun sfetnic pentru rege, atât în momentele grele prin
care trecea ]ara, cât [i cu prilejul bolii acestuia, când a fost
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vindecat cu concursul profetului, ca [i cu prilejul invaziei
teritoriului iudaic de c\tre armatele lui Sanherib, regele
Asiriei, în 701 `.Hr. În clipele cele mai grele prin care trece
poporul [i conduc\torul s\u politic, Isaia le ridic\ moralul
vestind cu încredere c\ armata asirian\ [i Sanherib se vor
întoarce pe aceea[i cale pe care au venit. Într-adev\r, prezicerea s-a adeverit în scurt timp. Retragerea armatelor lui
Sanherib din fa]a Ierusalimului a m\rit mult prestigiul politic al profetului, în ciuda tuturor divergen]elor pe care le
avea cu conduc\torii politici ai poporului privind cauzele
acestei invazii. În continuare este c\utat pentru sfaturile sale
pre]ioase [i urmat doar de o minoritate de israeli]i, în timp
ce reprezentan]ii oficiali ai religiei, în frunte cu preo]ii, [i
chiar profe]ii, nu l-au ascultat, cople[indu-l cu dezaprob\ri
[i critici r\ut\cioase.
Cam acesta este cadrul în care a activat profetul Isaia.
Cum cronicile regale ale timpului trateaz\ mai ales despre
succesele politico-militare, nu putem afla din ele mai multe
date privind via]a [i activitatea profetului. De[i majoritatea
cuvânt\rilor sale au fost rostite în timpul istoric în care a
tr\it [i, în primul rând, pentru contemporanii s\i, ele au un
caracter [i o valoare mai înalt\, c\ci exprim\ adev\ruri valabile [i pentru timpurile care vor urma. Principiile enun]ate
de el au fost [i r\mân mereu valabile, putând fi aplicate [i
în situa]ii diferite, mai noi. Chiar dac\ a fost un b\rbat de
stat remarcabil pentru epoca în care a tr\it, activitatea cea
mai de seam\ r\mâne totu[i cea desf\[urat\ pe planul religios-moral. El s-a impus ascult\torilor s\i printr-o credin]\
ferm\ în ajutorul lui Dumnezeu. Proorocul anun]a c\ Domnul va rev\rsa cu prisosin]\ darul S\u asupra casei regale
davidice, din care, la vremea potrivit\, va face s\ se nasc\
Regele ideal (cap. 9 [i 11), Mesia, Cel mult a[teptat, care va
întemeia o împ\r\]ie a p\cii, iar cetatea Ierusalimului va
juca un rol esen]ial în planul mântuirii. Aproape c\ este
imposibil de sintetizat bog\]ia extraordinar\ a c\r]ii Isaia.
La splendorile profetice privind personalitatea regelui Mesia,
descris\ cu atâta exactitate (cap. 7, 14; 8, 9, 5-6; 11, 1-9; 42,
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1-4; 49, 4-9; 52, 13; 53), încât i s-a atribuit supranumele de
profetul evanghelist, se adaug\ frumuse]ile literare, aproape
unice în felul lor. Cuvânt\rile sale se disting prin stil, elegan]\ [i prin varietatea imaginilor.

2.2. Cuprinsul c\r]ii
Cartea lui Isaia este alc\tuit\ din numeroase cuvânt\ri,
profe]ii [i istorisiri scrise într-un timp destul de îndelungat. Profe]iile lui nu sunt expuse într-o ordine cronologic\,
ci dup\ con]inut.
Cartea în sine este alc\tuit\ din trei p\r]i:
Prima parte (cap. 1-35) cuprinde înv\]\turi rostite pentru
contemporani [i este urmat\ de un adaos istoric (cap. 36-37),
care red\ câteva evenimente din timpul regelui Iezechia.
Partea a doua (cap. 40-55) reflect\ mai ales situa]ia iudeilor exila]i în Babilon, înainte de c\derea acestuia, la anul
539 î.Hr., con]ine cuvinte de îmb\rb\tare [i trateaz\ despre
mântuirea drep]ilor. Aceast\ parte este atribuit\ de unii exege]i unui autor anonim, care ar fi tr\it printre exila]ii din Babilon. Ei pornesc de la premiza c\ în aceast\ sec]iune sunt
reflectate chiar condi]iile exilului3. {i totu[i aici nu se face
nici o referire la vreun nume.
Partea a treia (cap. 56-66) se refer\ la începuturile refacerii societ\]ii iudaice, dup\ întoarcerea din exil la 538-537,
când comunitatea începe s\ se reorganizeze sub conducerea
guvernatorului {esba]ar [i a marelui preot Zorobabel, un
descendent al casei davidice. De aceea se [i nume[te TritoIsaia, fiind atribuit\ de o mare parte a criticii biblice unui
autor mai tardiv.
Partea întâi cuprinde profe]ii [i cuvânt\ri ce au fost
rostite în diferite ocazii [i sunt rezumate ideile principale
ale profetului.
Samuel J. Schultz, C\l\torie prin Vechiul Testament, Oradea, 2001,
p. 378.
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