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PREFA}|

Al\turi de alte discipline teologice, Arheologia biblic\ este o disci-

plin\ relativ nou\, care, pe l=ng\ aceea c\ ajut\ la `n]elegerea contextului

social, economic [i cultural `n care au ap\rut scrierile vechi-testamentare,

constituie un material `n plus pentru to]i cei care doresc s\ aprofundeze

studiile biblice. Evident, nu trebuie s\ se `n]eleag\ faptul c\ Arheologia

biblic\ ar suplini alte discipline teologice, `ns\ le completeaz\. Spre exem-

plu, nu i se poate pretinde Arheologiei biblice s\ ofere date am\nun]ite

privind eliberarea poporului evreu din Egipt, deoarece aceasta nu ]ine de

domeniul arheologiei, ci exclusiv de teologia biblic\. Aghiograful nu [i-a

propus s\ fac\ o descriere istoric\ a eliber\rii din robie, ci a vrut s\ demons-

treze, cu tot dinadinsul, c\ Iahve, Dumnezeul revela]iei vechi-testamentare,

{i-a adus contribu]ia la salvarea propriului popor.

Este de acum arhicunoscut faptul c\ cercet\rile arheologice din }ara

Sf=nt\, ca [i cele din ]\rile `nvecinate au avut o dezvoltare f\r\ precedent

dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial [i au culminat cu descoperirea ma-

nuscriselor de la Qumran, `nc=t se impunea reeditarea unei lucr\ri prin

care s\ se aduc\, pe c=t posibil, la zi nout\]ile `n domeniu. Din aceste con-

siderente, am `ntocmit acest manual, pentru a veni `n sprijinul studen]ilor

`n teologie [i nu numai. ~n conceperea lucr\rii de fa]\, m-am ghidat dup\

programa analitic\ pentru anul I de licen]\, elabor=nd un num\r de 27 de

prelegeri, `n care am urm\rit at=t prezentarea istoric\ a evenimentelor

poporului israelit [i leg\tura acestora cu relat\rile c\r]ilor istorice ale

Scripturii, c=t [i interpretarea lor `n spiritul c\r]ilor sacre [i al credin]ei

monoteiste.

~n Biblie apar unele afirma]ii de-a dreptul [ocante, cum ar fi, spre

exemplu, p\ruta minciun\ a patriarhului Avraam despre so]ia sa, Sarra, c\

ar fi sora lui (Facerea 20,12-14). Ori, textele de la Ugarit [i nu numai rela-

teaz\ practica timpului c=nd, la c\s\torie, t=n\rul `[i adopta ca pe o sor\ pe

viitoarea so]ie (Facerea 20,13). De asemenea, cu ajutorul arheologiei,

exegeza biblic\ a putut depista sensurile cele mai probabile ale unor cu-

vinte, happax legomena (cuvinte `nt=lnite mai rar `n Biblie, dar care s-au

reg\sit `n unele texte ugaritice).
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Citatele nu corespund `ntru totul cu traducerile rom=ne[ti ale Bibliei,

pentru c\ s-a utilizat cu prec\dere textul ebraic al edi]iei lui R. Kittel, Bi-

blia Hebraica Stuttgartensia, edi]ia 1967/1977.

La `ntocmirea prezentei lucr\ri am utilizat, pe c=t a fost posibil, lucr\ri

de referin]\ `n domeniu ca: Roland de Vaux, Les Institutions de l’Ancien

Testament, Paris,1989; Idem, Histoire ancienne d’Israël; R. Noth, S.J.

Archeologia del popolo d’Israele, Catania, 1962; André Parrot, Cahiers

d’Archéologie Biblique; Albright W.F., Archaeology and the Religion of

Israel, [i multe alte izvoare aflate `n bibliotecile din ]ar\ [i str\in\tate.

Consider\m c\ prezenta lucrare `[i va atinge obiectivul propus.

Autorul
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I. NO}IUNI INTRODUCTIVE 

DE ARHEOLOGIE BIBLIC|

Defini]ia, `mp\r]irea [i necesitatea acesteia 

pentru studiul Vechiului Testament

1. Arheologia este [tiin]a care studiaz\ sistematic trecutul istoric al

omenirii, pe baza interpret\rii urmelor materiale p\strate, care m\rturisesc

despre civiliza]ia uman\ `ntr-o perioad\ oarecare. Urmele materiale se con-

stituie `n r\m\[i]e ale unor diverse obiecte f\cute de m=na omului, precum

documente scrise `n limbile vorbite `n trecut, incizate pe piatr\, metal sau

lut, ori scrise pe pergament sau papirus. Tot urme ale civiliza]iei umane

sunt [i documentele nescrise, ca r\m\[i]e de fortifica]ii, sculpturi, unelte

pentru diferite `ndeletniciri, arme etc. (The Interpreter’s Dictionary of the

Bible. An Illustrated Encyclopedia, editor George Arthur Buttrick, Abing-

dan Press, Nashville, 1991, p. 195). Fiind o [tiin]\ complementar\ a is-

toriei, ea ne ajut\ s\ `n]elegem cu aproxima]ie starea natural\, social\,

cultural\ [i religioas\ a popoarelor lumii vechi. Termenul arheologie

provine din limba greac\, `nsemn=nd „ceea ce era `nainte de”, „origine”,

„`nceput” etc., [i „cuv=nt”, „`nv\]\tur\”, „vorbire” sau „[tiin]\”. ~nainte de

sec. al XVIII-lea, acest termen desemna [tiin]a lucrurilor vechi `n general.

Arheologia este deci [tiin]a trecutului, adic\ expunerea sau descrierea

[tiin]ific\ a istoriei. Atunci c=nd obiectul arheologiei `l constituie studiul

antichit\]ilor unui singur popor, disciplina se nume[te Arheologie special\.

Dac\ arheologia prive[te popoarele antice amintite `n Sf=nta Scriptur\, cu

prec\dere poporul vechiului Israel, atunci se nume[te Arheologie biblic\.

~n acest caz, Arheologia biblic\ face parte din acele discipline care `n-

lesnesc studiul teologiei exegetice, adic\ studiul Sfintei Scripturi, `n spe-

cial al c\r]ilor Vechiului Testament.

Dintre numeroasele popoare amintite `n Biblie, acela care a avut un
rol determinant `n istoria m=ntuirii, de la prorocul Moise [i p=n\ la M=n-
tuitorul Hristos, at=t din cauza credin]ei monoteiste, c=t mai ales din cauza
influen]ei religioase [i morale pe care a avut-o asupra celorlalte popoare din
vecin\tatea imediat\, a fost poporul israelit. De aceea, obiectul arheologiei
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`l constituie studiul antichit\]ilor unui singur popor, iar `n cazul de fa]\, al
poporului Israel. Putem defini deci Arheologia biblic\ drept [tiin]a care se
ocup\ cu descrierea st\rii naturale, sociale, culturale [i religioase a po-
porului evreu. Sau, mai pe scurt, Arheologia biblic\ este [tiin]a care se ocup\
cu antichit\]ile poporului evreu.

2. Necesitatea studiului Arheologiei biblice

Pentru a putea `n]elege [i cunoa[te istoria originii religiei cre[tine, este
necesar s\ cercet\m bine, dar s\ [i `n]elegem Sf. Scriptur\. Ori, `n]elegerea
Sfintei Scripturi presupune multiple greut\]i cauzate de vechimea foarte
mare a acesteia (circa 3000-3500 ani), precum [i a locului, a obiceiurilor [i
mediului cultural `n care a fost scris\. Unii dintre scriitorii biblici au scris
pentru posteritate, al]ii `ns\ s-au adresat chiar contemporanilor lor, care,
evident, aveau o mentalitate [i o cultur\ total diferit\ de a noastr\. De
asemenea, modul de cugetare [i ideile scriitorilor vechi se deosebesc de
ale noastre. De aceea, nici scrierile lor nu pot fi `n]elese cu u[urin]\ de
cititorii din alte timpuri, din alte locuri, de alte limbi, care au cu totul alte
obiceiuri, preocup\ri [i deprinderi. Din acest motiv, studiul Arheologiei
biblice se impune de la sine, `ntruc=t acesta ofer\ cuno[tin]e [i l\muriri
suplimentare cu privire la ]ara `n care s-au scris c\r]ile sfinte, modul de
trai al poporului din acea ]ar\, credin]a lui, obiceiurile, institu]iile reli-
gioase [i politice pe care le-a avut etc.

A[a cum am ar\tat, Arheologia biblic\ se ocup\ cu antichit\]ile po-
porului evreu. Trebuie avut `ns\ `n vedere c\, `ncep=nd cu sec. al XIX-lea,
se consider\ c\ denumirea de Arheologie biblic\ se poate aplica interpre-
t\rii vestigiilor l\sate de vechile popoare ale Palestinei [i ale Orientului
Apropiat (Egiptul, Asia Mic\, Mesopotamia, Iran etc.), contemporane perso-
najelor biblice a c\ror istorie a fost str=ns legat\ de cea a poporului Israel.

De remarcat este [i faptul c\ exist\ o arheologie a Vechiului Testa-
ment, care se `ntinde pe perioada sec. al XIX-lea `nainte de Hristos (cu o
oarecare aproxima]ie, desigur) [i p=n\ la epoca elenistic\, [i o arheologie a
Noului Testament, care se ocup\ `n special de secolele III [i II `nainte de
na[terea Domnului Hristos. Aceasta din urm\ este justificat\ de necesi-
tatea cunoa[terii climatului religios din Israelul de la `nceputul apari]iei
cre[tinismului.

Printre altele, arheologia are meritul de a ne ajuta s\ `n]elegem con-
textul cultural, social, economic [i material al vechiului Israel, precum [i
al `ntregului Orient, context `n care s-a desf\[urat istoria poporului biblic.
Evident c\ trebuie s\ ]inem seama de ceea ce poate [i de ceea ce nu poate
face arheologia biblic\. Spre exemplu, afirma]iile fundamentale ale Sf.
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Opt=nd pentru vechea denumire de Arheologie biblic\, pentru c\ avem

`n vedere `n primul r=nd poporul vechilor israeli]i, men]ion\m c\ aceasta

se `mparte `n:

1. Geografia }\rii Sfinte;

2. Antichit\]i casnice: locuin]a, alimenta]ia, `mbr\c\mintea, logodna,

c\s\toria, cre[terea [i educarea copiilor [i unele obiceiuri la evrei;

3. Antichit\]i politice: statul la evrei, judec\torii [i judec\toriile, pro-

cedura de judecat\, pedepsele etc.

4. Antichit\]i religioase: sanctuarele semitice, l\ca[urile de cult ale pa-

triarhiilor, sanctuarele din timpul peregrin\rii prin pustiu, sanctuarele di-

naintea templului din Ierusalim, templul, personalul deservent al cultului,

sacrificiile religioase, s\rb\torile la evrei etc.
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II. REPERE CRONOLOGICE

Izvoare ale Arheologiei biblice [i preocup\ri de Arheologie 

biblic\. Etapele Arheologiei biblice. Datarea obiectelor

Izvoare

Interesul pentru `ncepturile civiliza]iei, `n general, [i ale vestigiilor

Palestinei, `n special, este foarte vechi. Prima `ncercare, desigur, ne[tiin-

]ific\, de arheologie a }\rii Sfinte apar]ine Egeriei (sau Etheriei), `n sec. al

IV-lea, urmat\ de cre[terea brusc\ a interesului pentru aceste ]inuturi, mai

cu seam\ dup\ declan[area cruciadelor Evului Mediu, c=nd au loc nu-

meroase pelerinaje la locurile sfinte. Cu toate c\ pelerinii }\rii Sfinte au

l\sat un num\r considerabil de `nsemn\ri despre locurile vizitate, acestea

nu prezint\ nici o rigoare [tiin]ific\, fiind simple povestiri.

Dezvoltarea propriu-zis\ a cercet\rilor istorice `nso]ite de s\p\turi arhe-

ologice este legat\ de numele a 16 personalit\]i, considerate drept pionieri

ai descoperirilor arheologice din Palestina [i din ]\rile `nvecinate. Printre

ei se num\r\: E. Robinson, J. Wilson, W. Thomson, W.M. Flinders Petrie,

A. St. Macalister, D.G. Lyon, Ch. Waren, E. Kenyon, W. Albright, Roland

de Vaux, L.H. Vincent, W.G. Dever.

Trebuie amintit `ns\ c\ `nceputurile `n domeniu `i apar]in lui Iosif Flaviu,

personalitate de referin]\ a iudaismului din primul veac al erei cre[tine.

Descendent din familia Hasmoneilor, dinspre bunic\, Iosif s-a n\scut `n

anul 30. A primit o solid\ educa]ie religioas\ [i nu numai, `nsu[indu-[i

temeinic doctrinele fariseilor, saducheilor [i esenienilor. S-a impus din ti-

nere]e ca un remarcabil ap\r\tor al confra]ilor, merg=nd p=n\ la Roma ca

s\ le reprezinte interesele, atunci c=nd a fost nevoie. Abia `ntors `n patrie,

a trebuit s\ se implice din plin `n revolta contra Romei, care abia izbucnise

(anul 66). Autorit\]ile de la Ierusalim i-au `ncredin]at conducerea trupelor

din Galileea. ~nfr=nt `n cele dint=i confrunt\ri, a trebuit s\ se retrag\ la

Iotopata, de unde a continuat lupta p=n\ la b\t\lia decisiv\, c=nd ora[ul a

c\zut `n m=inile du[manilor. Pentru a nu c\dea vii `n m=inile romanilor,

autorit\]ile au hot\r=t s\ se sinucid\. R\mas cu un singur om, Iosif a decis

c\-i mai practic s\ se predea `nving\torilor. Fiind un spirit educat [i mai
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ales clarv\z\tor, i-a prezis lui Vespasian c\ va conduce, c=ndva, imperiul.

Acela l-a eliberat `n anul 69 [i l-a luat cu sine la Roma. F\c=nd parte din

anturajul lui Titus, l-a `nso]it `n asediul `mpotriva Ierusalimului. Revenind

la Roma, a primit cet\]enie roman\, lu=ndu-[i supranumele de Flavius, de

fapt numele de familie al lui Vespasian, `n semn de recuno[tin]\ pentru eli-

beratorul s\u. Se pare c\ a murit `n jurul anului 100. Opera sa literar\ o

constituie lucr\rile R\zboiul iudaic, Antichit\]i iudaice, Autobiografia [i

Contra Apionem. Prima scriere, De bello iudaico, format\ din 7 c\r]i, a

fost publicat\ mai `nt=i `n limba aramaic\, pentru comunit\]ile iudaice din

Mesopotamia. ~n prima carte sunt rezumate evenimentele din timpul

domniei persecutorului iudeilor, Antiohus al IV-lea Epifanes (175 `.Hr.),

p=n\ la moartea lui Irod. Cartea a doua cuprinde perioada de la Arhelau

(anul 6) p=n\ la anul 66, iar c\r]ile a treia [i a [asea redau insurec]ia ro-

man\ din Galileea. Interesant\ este, desigur, [i cartea ultim\, `n care se

vorbe[te despre `mp\ratul Titus, triumful acestuia `mpotriva ultimelor re-

zisten]e iudaice [i consolidarea domniei. Aceasta este mai important\

pentru Arheologia biblic\, datorit\ descrierii am\nun]ite pe care o face ora-

[ului Ierusalim [i, mai ales, templului, `nainte de distrugerea definitiv\ de

c\tre romani.

Cea de-a doua scriere, intulat\ Antichit\]i iudaice, `n 20 de c\r]i, se re-

fer\ la istoria iudeilor de la crea]ie p=n\ `n anul 66. Prima parte este mai

pu]in interesant\, deoarece, p=n\ `n epoca lui Simon Macabeul, parafra-

zeaz\ pur [i simplu Biblia ebraic\. Pentru perioada Ha[moneilor [i a lui

Irod, s-a folosit de o lucrare a unui oarecare Nicolas din Damasc, care, din

p\cate, s-a pierdut. Este interesant\ pentru Arheologia biblic\, mai ales

nou-testamentar\, c\ci d\ multe am\nunte despre Irod Agripa I.

Mai pu]in interes prezint\ ultimele dou\ lucr\ri, Autobiografia [i Con-

tra Apionem. Aceasta din urm\ nu este dec=t o polemic\ purtat\ cu un

autor egiptean, c\ruia `i r\spunde la criticile formulate la adresa iudeilor.

Oricum, meritul s\u const\ `n aceea c\ a f\cut cunoscut\ istoria [i religia

poporului iudeu unui public de limb\ greac\, demonstr=nd vechimea iu-

daismului, care o dep\[e[te cu mult pe cea a grecilor, [i, mai ales, umple

un gol `n istorie (epoca de dup\ Macabei, p=n\ la anul 70). Tot lui `i revine

meritul de a fi folosit, pentru prima dat\, termenul de arheologie, prin care

el `n]elegea [tiin]a despre trecut, ceea ce pentru un om modern ar `n-

semna istorie propriu-zis\. Chiar dac\ opera sa este lipsit\ de rigurozitate

[tiin]ific\, ea este, totu[i, valoroas\, datorit\ informa]iilor pe care ni le

transmite despre iudei.
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Un alt scriitor de limb\ greac\, cu o personalitate greu de conturat `n

adev\ratele sale dimensiuni, a c\rui oper\ a constituit o surs\ pre]ioas\ de

inspira]ie at=t pentru arheologie, c=t [i pentru exegez\ a fost Filon din

Alexandria. S-a n\scut `n jurul anilor 15-20 `.Hr., `n ora[ul Alexandria,

`ntr-o familie de iudei foarte bogat\. Se crede chiar c\ familia sa ar fi fost

`nrudit\ cu cea a lui Irod cel Mare. Ieronim spune c\ ar fi fost de neam

preo]esc, ceea ce nu este exclus, dat fiind interesul s\u pentru Sf. Scrip-

tur\. Dup\ propria-i m\rturisire, era destul de t=n\r c=nd a sim]it imbol-

durile `n]ep\toare ale filosofiei. Deci, la condi]iile favorabile unei seri-

oase preg\tiri intelectuale, oferite de pozi]ia social\, s-a ad\ugat [i `ncli-

na]ia sa nativ\ pentru studiul c\r]ilor sacre [i istorice iudaice, fiind atras,

`n egal\ m\sur\, [i de g=ndirea filosofilor greci. Dintre numeroasele sale

scrieri, mai importante pentru Arheologia biblic\ sunt urm\toarele: Des-

pre Avraam, Despre amestecarea limbilor, Despre Iosif, Despre Moise,

Despre Decalog, Despre circumcizie, Despre monarhie sau despre uni-

tatea lui Dumnezeu, Despre templu, Despre preo]i, Despre animalele

pentru jertfe [.a. Cuprinz=nd o gam\ foarte larg\ de preocup\ri, opera lui

este important\ nu numai pentru Arheologia biblic\, ci chiar [i pentru stu-

diul biblic. Astfel, este demn de re]inut c\ peste 32 de tratate sunt comen-

tarii biblice, iar Filon este, de fapt, precursorul modului de interpretare

alegoric\ a Sf. Scripturi, pe care Origen `l va duce la des\v=r[ire.

Dup\ ce a crescut interesul pentru cunoa[terea teritorului Palestinei, iar

cercet\rile au `nceput s\ se desf\[oare `n mod organizat [i cu metode [tiin-

]ifice, se poate vorbi de trei perioade:

I. Prima perioad\ este caracterizat\ de cercet\ri sporadice `ntreprinse de

c\ut\torii de comori, `n care erau antrena]i indivizi sau grupuri de indivizi

neorganiza]i care, de cele mai multe ori, mai mult distrugeau dec=t sco-

teau la lumin\. ~ntruc=t teritoriul ocupat de vechiul Israel era relativ „s\rac

`n comori”, aceste opera]iuni s-au desf\[urat cu preponderen]\ `n Egipt,

Mesopotamia [i prin `mprejurimi, vechiul teritoriu ocupat de asirieni [i

babilonieni. ~nainte de 1800, ]inuturile care au apar]inut odinioar\ lumii

biblice erau pu]in cunoscute. S-a `nceput cu descifrarea secretelor Egip-

tului antic, prin citirea scrierii hieroglife de pe piatra de la Rosetta, des-

coperit\ `n timpul campaniei militare a lui Napoleon `n Egipt, `n 1799, de

Jean-François Champollion (1790-1832).

II. Descoperiri substan]iale au loc mai ales la `nceputul secolului al

XIX-lea, dup\ organizarea societ\]ilor arheologice [i de cercetare [tiin]ific\

a materialelor de interes istoric. Iau fiin]\ de acum societ\]i specializate,
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din care f\ceau parte oameni de `nalt\ ]inut\ [tiin]ific\: Societatea Biblic\

Britanic\ – 1857, Societatea german\ – 1877, Societatea rus\ – 1882,

L’École Biblique de Jerusalem, care `nainte se numea École pra-tique

d’etudes bibliques, {coala American\ pentru Studii Orientale [i Cercet\ri

(American School for Oriental Study and Research) – 1900, Deutsches

Evanghelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiliges Landes –

1910, Israel Exploration Society [i British School of Archaeology in Jeru-

salem – 1919. Pentru a populariza rezultatele cercet\rilor `ntreprinse, s-au

editat reviste de profil, dintre care amintim: Biblical Archaeologist, Israel

Exploration Journal, Revue Biblique [.a.

Dintre pionierii care apar]in perioadei a doua a descoperirilor arheo-

logice men]ion\m c=]iva, mai importan]i, enumer=ndu-i `ntr-o ordine c=t

de c=t cronologic\:

1. Félicien de Sauley a `ntreprins primele s\p\turi `n Palestina, la

nord-vest de Ierusalim, `n 1863. A descoperit c=teva morminte regale [i [i-a

adus, `n egal\ m\sur\, contribu]ia la clasificarea monedelor antice g\site,

motiv pentru care francezii `l consider\ aproape egal cu E. Robinson.

2. Charles Clermont-Ganneau a f\cut una dintre cele mai impor-

tante descoperiri pentru }ara Sf=nt\. ~n 1870, a recuperat pentru muzeul Lou-

vre, de[i a lucrat pentru o societate britanic\, celebra stel\ a regelui Me[a,

descoperit\, de fapt, de Fy. A. Klein. Tot el a descoperit [i piatra de hotar

din Ghezer. Inscrip]ia lui Me[a, regele Moabului, a fost executat\ pe o

piatr\ de bazalt negru. Fragmentul de piatr\ se afl\ la muzeul Fran]ei. ~n

inscrip]ie se istorise[te un moment important din via]a acestui rege [i

anume luptele pe care le-a avut cu regii evreilor, confirm=nd astfel cele

men]ionate `n cartea II Regi 3,4-27. Scris\ cu caractere feniciene, `ntr-o

limb\ semit\, inscrip]ia zice: Eu sunt Me[a, fiul lui Kemo[dad, rege al

Moabului [i al Dibonului. Tat\l meu a domnit peste Moab, mai mult de

treizeci de ani, eu am domnit dup\ el [i am `n\l]at aceste loca[uri de jertf\

lui Kemo[ la Korcha, c\ci el m-a ajutat `mpotriva tuturor regilor [i mi-a

ar\tat pe to]i du[manii mei. Omri a fost rege `n Israel [i a asuprit Moabul

mai multe zile la r=nd, c\ci Kemo[ s-a r\zbunat pe ]ara sa. Lui i-a urmat

fiul s\u (Ahab) [i acesta a spus: Eu vreau s\ primejduiesc Moabul. ~n

zilele mele a gr\it el a[a. {i eu am v\zut r\zbunarea mea asupra lui [i casa

sa, [i Israel s-au pr\bu[it cu totul.

3. William Flinders Petrie. A condus primele s\p\turi `n Palestina la

Tell el-Hesi, `n apropiere de Ascalon (1890). Printre altele, acestuia `i

revine meritul de a fi lansat o nou\ metod\, mult mai sigur\, de datare a
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IX. INSTITU}IILE CASNICE

Locuin]ele, vestimenta]ia, procurarea hranei, 

`ndeletnicirile, [tiin]ele [i artele

1. Locuin]ele

Ca `n toate perioadele de `nceput ale civiliza]iei umane, [i la vechii

israeli]i primele ad\posturi au fost cele oferite de natura `nconjur\toare:

pe[terile, cr\p\turile st=ncilor sau copacii stufo[i. Evident, textul Sfintei

Scripturi aminte[te mai mult de cort (ohel), pentru c\ era locuin]a cea mai

adecvat\ p\storilor nomazi (Isaia 38,12; Ieremia 37,7; Osea 12,10 etc.)

sau seminomazi, a[a cum au fost, de fapt, patriarhii evrei (Facerea 13,5;

18,1; 26,25; 33,19 etc.), dar [i alte popoare `n acele vremuri. ~n timpul

campaniilor militare, conduc\torii armatei locuiau tot `n corturi (II Samuel

11,11; II Regi 7,7; Ieremia 37,10).

Abia ie[i]i din Egipt, israeli]ii au locuit tot `n corturi, p=n\ c=nd s-au

stabilit `n cet\]i [i au deprins me[te[ugul construirii caselor, probabil `n

preajma instituirii regalit\]ii, a[a cum reiese limpede din expresia fiecare

`n cortul s\u (I Samuel 13,2; II Samuel 18,17; 20,1 etc.). ~nvelitoarea

cortului era confec]ionat\ din piele de animale sau ]esut\ din p\r de capr\

de culoare `nchis\ (Ie[irea 36,19; C=ntarea C=nt\rilor 1,5). Me[te[ugul

`mpletirii foilor de cort se transmitea din tat\ `n fiu [i era o meserie foarte

apreciat\ la evrei. Acest me[te[ug l-a deprins [i Sf. Apostol Pavel (Fapte

18,3) [i se pare c\ era la mod\ `n timpul st\p=nirii romane. Foile de cort

erau prinse cu fr=nghii de ni[te st=lpi al c\ror num\r varia `n func]ie de

forma [i dimensiunile cortului. De regul\, cortul era prev\zut cu dou\ sau

trei `nc\peri, dintre care una era rezervat\ femeilor [i copiilor. ~n familiile

mai `nst\rite `ns\ femeile [i copiii aveau propriul lor cort (Facerea 24,67;

31,33; Judec\tori 4,17). Practica locuirii `n corturi s-a men]inut p=n\ la

sf=r[itul regalit\]ii, dup\ cum ne informeaz\ profetul Ieremia (35,7).

Casele israelite, dup\ cum arat\ descoperirile arheologice, erau con-

struite `n `ntregime din piatr\ sau numai cu temelia din piatr\, iar `n rest, din

c\r\mid\. Au fost reconstituite c=teva exemplare de astfel de case de c\tre
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arheologi, cu patru `nc\peri dispuse `n jurul unei cur]i interioare. Un astfel

de tip de cas\ putea ad\posti c=te 2-3 sau chiar 4 genera]ii. De aici ex-

presia casa tat\lui meu.

De timpuriu, diferen]ele sociale [i-au pus amprenta asupra stilului

locuin]elor [i mai ales asupra confortului lor. Astfel, locuin]ele func]io-

narilor publici [i ale negustorilor devin din ce `n ce luxoase [i `mpodobite

cu lemn de cedru [i filde[. Unii `[i permiteau s\ aib\ chiar c=te dou\ case,

de var\ [i de iarn\ (Amos 2,15). Cea mai mare parte a caselor erau con-

struite cu un singur cat. Acoperi[ul (gag) era plat, confec]ionat din b=rne,

din crengi groase sau chiar din trestie, acoperite cu un strat de p\m=nt. ~n

curtea interioar\ se afla cuptorul pentru p=ine, piatra de m\cinat [i o

cistern\ pentru colectarea apei de ploaie pentru anotimpul secetos. Casele

mai mari erau prev\zute [i cu o teras\ numit\ alyyah (camera de sus,

Judec\tori 3,20; I Regi 17,19; II Regi 1,2; 4,10; 23,12 etc.), folosit\ ca loc

de recreere, medita]ie, rug\ciune, convorbiri tainice etc.

~n perioada elenistic\, influen]a]i de popoarele cu care au venit `n

contact, israeli]ii au `nceput s\ foloseasc\ din ce `n ce mai mult ca material

de construc]ie piatra cioplit\ [i lemnul de cedru. U[ile [i ferestrele (de fapt

gratiile, deoarece nu se folosea `nc\ geamul la ferestre) se f\ceau din lemn

de sicomor (Isaia 9,9), Acesta se procura mai u[or dec=t cel de cedru [i era

[i mai lesne de prelucrat. Pe tocul u[ii se aplica mezuza (un recipient) ce

con]inea poruncile Legii dimpreun\ cu textul din Deuteronom 6,4-9, {ema

I[rael, Ascult\, Israele! Aceste mezuzot se aplic\ [i ast\zi pe u[i, at=t la

cl\dirile publice, c=t [i la cele particulare.

~nc\lzirea camerelor `n sezonul rece se f\cea prin c\rbuni aprin[i pu[i

`n recipiente adecvate.

2. Vestimenta]ia

Datele scripturistice (Facerea 3,21) [i descoperirile arheologice arat\

c\ primele ve[minte au fost f\cute din piei de animale. Dup\ ce evreii au

renun]at la via]a nomad\ [i au deprins me[te[ugul agriculturii, au preferat

hainele confec]ionate prin prelucrarea fibrelor anumitor plante ca inul,

c=nepa [i bumbacul, sau a l=nii, a p\rului de capr\, de c\mil\, iar, mai

t=rziu, a m\t\sii. Astfel, inul s\lbatic cre[tea din abunden]\ `n Palestina, ca

[i `n Caucaz. De o calitate foarte bun\ erau plantele ce cre[teau pe Valea

Iordanului [i `n Galileea. Din tulpinile mai viguroase se `mpleteau [i co-

[uri. Bumbacul, originar din valea Indusului, a p\truns mai `nt=i `n Asiria,

chiar din epoca fierului, [i se preta foarte bine la clima din sudul Mesopo-

tamiei, unde a `nceput s\ se cultive intens. ~n Palestina se cultiva mai
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pu]in, de[i era foarte apreciat pentru calit\]ile sale. Cum p\storitul era o

preocupare major\ la poporul evreu, l=na a r\mas elementul de baz\

pentru confec]ionarea ve[mintelor. Inventarea foarfecelor de tuns, ca [i a

altor obiective adecvate (`n epoca fierului) a facilitat mult prelucrarea

l=nii. C=t prive[te m\tasea importat\ din China mai `nt=i de c\tre meso-

potamieni [i r\sp=ndit\ apoi de ei `n tot bazinul Mediteraniei, a r\mas doar

un privilegiu pentru curtea regal\ [i pentru cei foarte boga]i. Celor s\raci

le era mai la `ndem=n\ c=nepa, pe care o prelucrau singuri, confec]ion=nd

haine aspre, dar foarte rezistente, ori o amestecau cu l=na, pentru ve[minte

mai de calitate.

~n ce prive[te forma ve[mintelor, Biblia nu precizeaz\ nimic. Ea ne d\

doar unele informa]ii de ordin general. Conform Scripturii, necesitatea

vestimenta]iei a ap\rut din sentimentul ru[inii `ncercate de Adam [i Eva

dup\ s\v=r[irea p\catului (Facerea 3,7-8). Astfel, nuditatea, cu excep]ia

celei a copiilor, era considerat\ o ru[ine (Facerea 9,23) [i ilustra o condi-

]ie de sclav rezervat\ prizonierilor, deporta]ilor [i fugarilor (Isaia 20,4;

Amos 2,16).

Dintre piesele vestimentare purtate de vechii israeli]i amintim:

a. Tunica (kuttonet), confec]ionat\ din l=n\ sau din bumbac, cu sau

f\r\ m=neci, care ajungea p=n\ la genunchi. Peste aceasta se `ncingeau cu

o centur\ din piele sau in, numit\ hazor, de care se at=rnau punga, sabia,

pumnalul sau uneltele de scris. Cei boga]i `[i `mpodobeau centura cu pietre

pre]ioase.

b. Mantaua se purta pe deasupra. ~n ebraic\ are nume diferite: simla,

salma, beghed etc. De regul\ se confec]iona din stof\ mai groas\ [i avea

form\ p\trat\. Se purta peste umeri, fiind prev\zut\ cu deschiz\turi pentru

bra]e. Se pare c\ aceast\ pies\ era important\ (Sofonie 1,8). Aceasta nu i

se putea lua s\racului, deoarece `i servea ca acoper\m=nt `n nop]ile r\-

coroase (Ie[irea 22,26; Deuteronomul 24,12). Se folosea [i pentru c\ratul

anumitor produse ca legume (II Regi 4,39), carne (Agheu 2,12), bijuterii

(Judec\tori 8,25) etc. Dup\ primirea Legii sfinte, la col]urile mantalei s-au

ad\ugat ciucuri, pentru ca cel ce o poart\ s\-[i aminteasc\ `n permanen]\

de originea [i sfin]enia poruncilor (Numerii 15,37-40).

c. Meilul era purtat de persoanele importante ale societ\]ii israelite:

judec\torii, arhiereii [i regii (I Samuel 2,19; 18, 4; 24,6,12; Ezdra 9,3,5).

d. Adderetul era tot un tip de manta, probabil dup\ model meso-

potamian (Iosua 7,21-24), `ntruc=t se aminte[te, la profetul Iona (3,6), c\ o

purta regele cet\]ii Ninive. Acela[i tip de hain\, desigur din material mai

pu]in preten]ios [i f\r\ podoabe, purta [i profetul Ilie (I Regi 19,13;
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X. FAMILIA

Pozi]ia social\ a femeii, cre[terea [i educarea copiilor la

evrei. Combaterea imoralit\]ii de c\tre Legea mozaic\

Pentru no]iunea de familie, limba ebraic\ biblic\ folose[te termenul

baith, care define[te at=t casa care-i ad\poste[te pe membrii unei familii

(Iov 8,15), c=t [i membrii [i descenden]ii unei familii (Facerea 18,19). Ca

`n orice societate, familia are la baz\ unirea b\rbatului cu femeia prin actul

c\s\toriei. ~n cele dou\ relat\ri despre crearea omului (Facerea 1,27; 2,21-

24), femeia apare egal\ cu b\rbatul chiar dac\ este numit\ dup\ b\rbat [i

chiar dac\ se men]ioneaz\ c\ a fost creat\ s\-i fie acestuia de ajutor pe

m\sur\ (vers. 18). Potrivit c\r]ii Facerea (1,26-30), b\rbatul [i femeia sunt

crea]i simultan [i, prin urmare, au `n ei chipul lui Dumnezeu. Ei reflect\

deci imaginea lui Dumnezeu. Dac\ `ns\ `n prima relatare a crea]iei, femeia

nu apare pe un plan inferior, `n cea de a doua relatare (2,7-25) ea este

men]ionat\ la urm\ spre a-i fi de ajutor b\rbatului. De[i cea de a doua

relatare a crea]iei este adesea citat\ de unii pentru a-[i sus]ine opinia c\

femeia trebuie s\ r\m=n\ supus\ b\rbatului s\u, ca una care a avut o astfel

de pozi]ie `nc\ de la crea]ie, trebuie totu[i avut `n vedere c\ relatarea c\r]ii

Facerea vorbe[te despre femeie ca despre un partener pe m\sura b\rba-

tului, de care acesta este atras [i pentru care-[i p\r\se[te chiar propria

familie. Cu toate acestea, b\rbatul o va st\p=ni (cap. 3,16), iar ea va ap\rea

adesea ca num\r=ndu-se printre bunurile lui (cap. 20,17; Deuteronomul

5,21). De aceea, i se [i adresa cu termenul de baal (domn) sau adon (st\p=n) –

Facerea 18,12; Judec\tori 19,26; Amos 4,1). Prin utilizarea acestui termen

se arat\ c\ ea era proprietatea b\rbatului, a[a cum erau, de fapt, casa sau

c=mpul (Ie[irea 21,3,22; I Samuel 11,26; Pilde 12,4). Evi-dent, odat\ cu

intrarea tinerei `n casa so]ului s\u, ea devenea proprietatea unui st\p=n

(Facerea 20,3). ~ns\[i expresia a-[i lua femeie deriv\ din r\d\cina verbului

a deveni st\p=n.

Tr\ind `ntr-o societate eminamente patriarhal\, rolul femeii era limitat

la sfera casei [i a familiei, excep]ie f\c=nd doar c=teva femei care s-au

impus `n via]a public\ (Debora, Hulta, Iudith, Ester).
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C\s\toria biblic\ a ap\rut, ca o urmare fireasc\ a celui mai nobil

sentiment, `n form\ monogam\, potrivit c\ruia un b\rbat [i o femeie se

angajeaz\ reciproc s\-[i `mpart\ via]a `n vederea `mplinirii rostului pentru

care au fost crea]i. De la `nceput, voia lui Dumnezeu a fost ca unirea

dintre b\rbat [i femeie `n vederea procre\rii s\ aib\ loc exclusiv `n cadrul

c\s\toriei monogame (Facerea 1,27-28). ~n acest sens, relatarea cre\rii

primului cuplu uman (2,21-24) propune c\s\toria monogam\ ca singura

care corespunde pe deplin voii lui Dumnezeu. ~n aceast\ idee, descen-

den]ii patriarhului Seth sunt prezenta]i ca fiind `ntemeietori ai unei familii

monogame (Facerea 7,7), iar poligamia apare prin descenden]ii lui Cain.

Despre Lameh se spune c\ avea dou\ femei (Facerea 4,19). Cel pu]in a[a

era la `nceputul umanit\]ii prezentate de textul sacru. Chiar [i `n epoca

patriarhal\, Avraam n-avea la `nceput dec=t o femeie, Sarra, dar, pentru c\

aceasta era steril\, Avraam a luat-o [i pe sluga aceleia, Agar, `ns\ cu

consim]\m=ntul Sarrei (Facerea 16,1-2). Este adev\rat c\ Avraam a mai

luat `n c\s\torie [i pe chetura (Facerea 25,1), dar numai dup\ moartea Sarrei

(Facerea 23,1-2). C=nd `n cartea Facerea, cap. 25,6 se vorbe[te la plural

despre concubinele lui Avraam, se refer\ la cele dou\ amintite deja an-

terior. {i despre Nahor citim c\ a avut copii de la Milca [i de la concubina

sa, Reuma (Facerea 22,20-24). La fel, Elifaz, fiul lui Isav, mai avea o

concubin\ pe l=ng\ so]ia sa (Facerea 36,11-12).

Cu toate c\ femeia era subordonat\ b\rbatului, a[a cum reiese chiar

din Decalog, `n care poruncile sunt adresate b\rbatului prin folosirea ex-

clusiv\ a sufixului pronominal la masculin (bineka, sluga ta etc.; Ie[irea

20,10), `n cadrul familiei, care constituia nucleul social de baz\ al socie-

t\]ii, rolul femeii cre[tea substan]ial c=nd devenea mam\, mai cu seam\

mama unui fiu (Facerea 16,4; 29,32; 30,23) `ntruc=t fiul era continuatorul

familiei. So]ul se ata[a de ea, iar copiii `i datorau mult\ pre]uire (Ie[irea

20,12; 21,17; Leviticul 19,3; 20,9; Deuteronomul 21,18-21; 27,16; Pilde

19,26; 20,20; 23,22; 30,17; ~n]elepciunea lui Iisus Sirah 3,1-16).

Pozi]ia de subordonare a femeii fa]\ de b\rbat apare [i din practica

poligamic\ a c\s\toriei, generalizat\ `n anumite momente ale societ\]ii

israelite (Deuteronomul 21,15). ~n ce prive[te bigamia, aceasta era recu-

noscut\ ca un fapt legal `n cartea Deuteronomul (21,15-17). Este adev\rat

c\ marea majoritate a c\s\toriilor erau monogame, `ns\ a[a cum am ar\tat

deja, nici cele bigame nu erau rare (Facerea 22,20-24; 29,15-30; 30,1-9;

36,2-3; Deuteronomul 21,15; I Samuel 1,2; II Cronici 24,3), iar cei cu

pozi]ii sociale `nalte [i cu stare material\ deosebit\ `[i permiteau un harem

apreciabil (II Samuel 3,2-5; 5,13; II Cronici 11,21; 13,21; 24,3; I Regi
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economic\ a familiei sale: ea p\[tea turmele de oi (Facerea 29,6-9),

aducea ap\ de la izvor (Facerea 24,11-16; I Samuel 9,11) sau str=ngea

spice `n urma secer\torilor (Rut 2,2). Femeia israelit\ se integra activ `n

via]a social-economic\ a familiei so]ului, lu=nd parte la grelele munci ale

c=mpului ori preg\tind hrana pentru membrii familiei. De asemenea,

torcea l=na [i o ]esea pentru necesit\]ile casei, iar surplusul `l valorifica, `m-

bun\t\]ind astfel starea material\ a familiei (Pilde 31,24; Tobit 2,11-14).

Chiar dac\ avea o pozi]ie de subordonare fa]\ de so]ul s\u, societatea

israelit\ a cunoscut [i femei foarte energice, care s-au impus aten]iei pu-

blice prin implicarea lor `n problemele sociale ale vremii. Astfel, judec\-

toarea [i prooroci]a Debora i-a salvat pe compatrio]ii s\i de sub jugul

ap\s\tor al regelui Iabin al Canaanului (Judec\tori 4,4-5), iar Bat[eba a

reu[it s\-l pun\ pe tron pe fiul s\u, Solomon (I Regi 1), cu toate c\ nu era

el cel mai `ndrept\]it s\-l ocupe. Izabela, care avea destul\ autoritate `n

Israel (I Regi 21), [i Atalia, ce a ocupat pentru c=]iva ani tronul regal `n

Iuda (IV Regi 11), au dovedit c\ [i femeile israelite puteau avea uneori

acelea[i calit\]i politice ca [i b\rba]ii. Demne `ns\ de toat\ admira]ia, at=t

pentru contemporani, c=t [i pentru posteritate au fost eroinele na]ionale

iaela (Judec\tori 4,17-22; 5,24-27), Iudit [i Estera, ca unele ce au salvat

poporul `n momente deosebit de critice.

C=t prive[te via]a religioas\ la evrei, femeia era, mai ales aici, `ntr-o

net\ inferioritate fa]\ de b\rbat, `n sensul c\ nu putea fi slujitoare la templu

[i nici depunde m\car votul de nazireat, dec=t cu consim]\m=ntul tat\lui,

`n cazul `n care era nec\s\torit\, sau al so]ului, dup\ `ncheierea c\s\toriei.

Votul s\u trebuia neap\rat s\ fie validat de tat\ sau de so], care puteau s\-l

anuleze (Numerii 30,4-9). ~n schimb, unele femei puteau fi profetese [i se

bucurau de mult\ considera]ie, fiind consultate chiar de mini[trii regelui

(II Regi 22,14), altele, cum au fost Mariam, sora lui Moise (Ie[irea 15,20;

Numerii 12,1-2; Miheia 6,4), Debora (Judec\tori 4,4), erau inspirate de

Duhul lui Dumnezeu.

Menirea esen]ial\ a femeii israelite [i nu numai a ei era aceea de a

deveni mam\ [i de a avea copii c=t mai mul]i. A avea copii era pentru o

femeie cea mai mare fericire (Facerea 24,60; 30,1), iar sterilitatea era

considerat\ o pedeaps\ divin\ (Facerea 29,31). Voca]ia femeii era aceea

de a na[te, a avea sau a cre[te copii, chiar pe cei str\ini, c=nd nu putea s\-i

aib\ pe ai s\i. De aceea, dragostea matern\ a devenit proverbial\ `n ve-

chiul Israel [i a fost luat\ drept model al iubirii lui Dumnezeu fa]\ de

poporul S\u (Isaia 49,15). Pentru a-i asigura pe israeli]i de providen]a con-

tinu\ a lui Dumnezeu, profetul Isaia ~l compar\ cu o mam\ (42,14; 45,10;
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49,15; 66,13). Lipsa de respect a fiului fa]\ de mam\ era considerat\ o

mare crim\ [i pdeapsit\ ca atare (Ie[irea 21,15-17; Leviticul 18,7; Amos

1,13). De[i tat\l cu copii numero[i era `n mare cinste la israeli]i, acesta dorea

totu[i s\ aib\ mai mul]i fii dec=t fiice, `ntruc=t primii asigurau conti-

nuitatea numelui [i a familiei (I Samuel 4,20; II Samuel 18,18; Rut 4,13).

Pozi]ia social\ a femeii la vechii evrei

~n acord cu `nv\]\tura biblic\ a cre\rii omului de c\tre Dumnezeu,

b\rbat [i femeie, dup\ chipul [i asem\narea Sa (Facerea 1,26-27), pozi]ia

social\ a femeii `n societatea israelit\ antic\ era aceea de completare a

b\rbatului, ca s\ nu fie singur [i f\r\ ajutor. Cuvintele nu este bine s\ fie

omul singur, s\-i facem ajutor potrivit pentru el (Facerea 2,18) n-au fost

`ntotdeauna interpretate de evrei ca o subordonare necondi]ionat\ a fe-

meii, ci mai cur=nd ca o completare a b\rbatului care nu-[i poate `mplini

singur rostul `n lume. Astfel, femeia are rostul de a restabili un echilibru,

a[a cum subliniaz\ [i Sf=ntul Pavel: Nici femeia f\r\ b\rbat, nici b\rbatul

f\r\ femeie, `n Domnul. C\ci precum femeia este din b\rbat, a[a [i b\rba-

tul este prin femeie [i toate sunt de la Dumnezeu (I Corinteni 11,11-12).

Unii spun chiar c\ femeia n-a fost creat\ din capul b\rbatului, ca s\ nu-l

dep\[easc\, nici din picioarele sale, ca s\ nu fie subordonat ei, ci din coasta

sa, dintr-o parte, ca s\ fie egal\, ca s\ fie l=ng\ inima sa, ca s\-i fie drag\.

Scopul primar `ns\ al cre\rii b\rbatului [i femeii nu este numai ajutorarea

reciproc\, ci mai ales procrearea. Nu `nt=mpl\tor, c=nd relateaz\ despre

crearea omului, trece de la singular la plural: S\ facem om dup\ chipul [i

asem\narea Noastr\... [i a f\cut Dumnezeu pe om dup\ chipul S\u... a

f\cut b\rbat [i femeie (Facerea 1,26-27), c\ci Dumnezeu Cel Unul `n fiin]\

[i `ntreit `n Persoane a creat umanitatea dup\ chipul S\u. Dup\ s\v=r[irea

p\catului, omul a c\zut din rosturile sale. Dac\ fiecare etap\ a crea]iei este

calificat\ de Dumnezeu ca fiind bun\ sau chiar foarte bun\, dup\ s\v=r-

[irea p\catului neascult\rii, aceast\ bun\tate este tulburat\, este str\b\tut\

de violen]\, de r\utate [i, mai ales, amenin]at\ de refuzul inimii omului

pentru Dumnezeu [i aproapele s\u.

Dup\ cum am v\zut, de[i poligamia era practicat\ de multe persoane,

mai ales cele cu stare material\ deosebit\, totu[i monogamia a fost dintot-

deauna dorit\ de Dumnezeu pentru umanitate (Matei 19,4-5). Poligamia

apare ca o stare anormal\ [i o nedreptate pentru o so]ie, care putea fi

repudiat\ foarte u[or de b\rbat, ca una care f\cea parte din bunurile sale

(Ie[irea 20,17). Femeia trebuia s\ fie mereu supus\. ~nainte de a fi c\s\-

torit\, era supus\ tat\lui s\u, care o putea chiar vinde, sau fratelui mai
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mare, `n cazul `n care murea tat\l, iar dup\ c\s\torie, era subordonat\

so]ului, care-i putea da oric=nd carte de desp\r]ire (Deuteronomul 24,1).

Divor]ul, ca [i c\s\toria, era un domeniu `n care drepturile femeii erau cu

totul subordonate drepturilor b\rbatului. Era suficient ca b\rbatul s\ fac\ o

declara]ie `mpotriva ei `n maniera: Ea nu mai este femeia mea, iar eu nu

mai sunt b\rbatul ei (Osea 2,4) [i s\-i `ntocmeasc\ carte de desp\r]ire. Aceas-

ta nu avea alt rost dec=t s\-i dea dreptul de a-[i reface c\minul (Deute-

ronomul 24,27). Deoarece familia la evrei era prin excelen]\ patriarhal\,

b\rbatului revenindu-i datoria de a purta de grij\ de femeia [i copiii s\i,

evident c\ numai el putea s\ aib\ ini]iativa divor]ului. Pentru un b\rbat, a

divor]a de so]ia sa era egal cu a renun]a la o parte din proprietate, `ntruc=t,

a[a cum am ar\tat, a lua femeie `nsemna de fapt a deveni proprietar

(Deuteronomul 21,13; 24,1). Din momentul c\s\toriei, femeia era num\-

rat\ printre bunurile capului de familie (Ie[irea 20,17), deoarece prin achi-

tarea acelui mohar, femeia era cump\rat\ ca orice bun.

De[i de o extrem\ importan]\ pentru societatea israelit\, c\s\toria

apare ca oricare alt\ chestiune civil\, `ntruc=t nu era `nso]it\ de nici un act

religios. Este adev\rat c\ la baza c\s\toriei era un contract, un leg\m=nt,

berit, iar profetul Maleahi o nume[te chiar pe logodnic\ femeia leg\-m=n-

tului t\u (2,14) [i tot a[a, `n cartea Pilde, c\s\toria este numit\ leg\m=ntul

lui Dumnezeu (2,17), dar leg\m=ntul `n cauz\ nu este unul religios, ci

numai civil. ~n cadrul acestui contract se f\cea o declara]ie `n maniera: De

acum tu e[ti fratele ei [i ea este sora ta (Tobit 7,11). Ruperea acestui leg\-

m=nt prin divor] nu mai putea fi ref\cut, deoarece dac\ o femeie repudiat\

se rec\s\torea, iar b\rbatul s\u murea [i devenea iar\[i liber\, printr-un

leg\m=nt se putea rec\s\tori, `ns\ nu cu primul so] (Deuteronomul 24,3-4;

Ieremia 3,1). ~n cazul profetului Osea, nu este vorba de o `nc\lcare a Legii,

deoarece femeia sa nu se rec\s\torise, ci se prostituase.

~n cazul decesului so]ului, femeia nu devenea imediat v\duv\, `ntruc=t

dispozi]iile Legii leviratului `i mai ofereau o [ans\ de refacere a familiei,

dar numai `n anumite condi]ii. Astfel, femeia r\mas\ singur\ se putea

c\s\tori numai cu fratele celui decedat, dac\ nu i se n\scuse nici un copil

de parte b\rb\teasc\ (Deuteronomul 25,5). Primul copil rezultat din c\s\-

toria v\duvei cu fratele fostului s\u b\rbat purta numele aceluia [i se

bucura de dreptul de `nt=i-n\scut (Facerea 38), adic\ primea partea sa de

mo[tenire (Rut 4). Scopul acestui tip de c\s\torie, care nu era str\in nici

asirienilor [i nici hiti]ilor, era acela de a asigura descenden]a familial\, a

nu `nstr\ina averea de familie, precum [i preocuparea de a men]ine v\duva

`n s=nul familiei celui r\posat. Se pare c\ acest tip de c\s\torie n-a fost


