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Ierusalime, aºa cum munþi te-nconjoarã de jur împrejur,
tot aºa înconjoarã Domnul poporul sãu
de acum ºi pânã în veci! (Ps 125,2)
1. Ierusalimului ºi templul, cum aratã astãzi
De pe Muntele Mãslinilor se deschide o priveliºte încântãtoare ochilor
asupra cetãþii Ierusalimului ºi asupra templului. De jur împrejur,
înconjurat de zidurile vechi ale cetãþii, care adãpostesc ºi esplanada de
odinioarã a templului, oraºul vechi se aflã de veghe ºi astãzi celor care cu
dragoste în inimi le pãºesc pragul. Exact în mijlocul esplanadei se înalþã
astãzi impozanta moschee a lui Omar, cu cupola sa auritã ºi cu
mozaicurile sale multicolore1 . Vin apoi, rând pe rând, casele de piatrã, care
strãjuiesc într-un semicerc perfect ºi care, cu cupolele lor mãrunte, cu
terase pline de viaþã ºi scãldate în lumina soarelui, sunt mândria de ieri
ºi de astãzi a Ierusalimului. Ele se întrec parcã în înãlþimi, se întrec
minaretele moscheilor, se întrec cupolele sinagogilor, se întrec ºi turnurile
diferitelor Biserici creºtine. Dintre toate acestea, însã, dominã pânã
departe bazilica „Sfântul Mormânt”, locul cel mai venerat ºi mai sfânt
pentru noi, creºtinii.

1
Regele David ar fi pronunþat aceste cuvinte despre aria lui Ornan, unde a construit
un altar pe care l-a consacrat printr-un holocaust: „Aceasta sã fie casa Domnului
Dumnezeu, iar acesta jertfelnicul arderii de tot al lui Israel!” (1Cr 22,1). În anul 636, ºeicul
Omar cucereºte Ierusalimul ºi, o datã cu el, ocupã ºi stânca numitã a „gunoaielor”, zidind
acolo faimoasa moschee care-i poartã numele ºi astãzi. Respectiva moschee, a cãrei cupolã
este de 24.500 m2 , mai mare chiar decât cupola Sfântului Petru din Roma, care are doar
24.000 m2 , poartã numele de Qubbet es-Sakhra, sau, simplu, stâncã, alcãtuind partea
superioarã a ariei lui Ornan (cf. 2Sam 24,16). Respectiva stâncã avea urmãtoarele
dimensiuni: lungã de 17 m, latã de 13 m, ºi groasã de 1,25 pânã la 2 m. Musulmanii
numesc astãzi cavitatea sãpatã în stâncã Bir el-Arwah, adicã „fântâna sufletelor”,
pretinzând cã sufletele celor morþi se reunesc aici pentru a se ruga lui Dumnezeu. Pe sol
se aflã întinsã o dalie imensã, care funcþiona ºi pe vremea când aici se aduna sângele de
la sacrificii, precum ºi alte ape curãþãtoare, care erau apoi colectate toate în Cheron.
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Despre oraºul vechi, oraº plin de tainã, în care ºi pietrele parcã vorbesc,
se pot povesti foarte multe lucruri. Aº aminti doar unul, care se referã
exclusiv la topografia actualã a oraºului. Ierusalimul se împarte astãzi în
patru pãrþi, dupã cum urmeazã: cartierul creºtin, având în centru bazilica
„Sfântul Mormânt”, dar ºi alte nenumãrate biserici ºi palate de reºedinþã
aparþinând de diferite culte creºtine, cartierul armean, cu biserica
„Sfântul Iacob”, reºedinþa patriarhului armean, o mãnãstire armeanã cu
o mare bibliotecã, cartierul evreiesc, cu toate structurile sale, ºi care se
întinde de pe Muntele Sion pânã jos, în vale, la Zidul Plângerii, ºi, în
sfârºit, cartierul musulman, care ocupã partea de nord-est a oraºului. Aici
strãjuiesc mai multe moschei, dintre care cele mai renumite sunt
moscheea el-Aksa ºi moscheea lui Omar.
În paginile ce urmeazã ne vom ocupa, în primul rând, de evenimentele
mai importante care au marcat istoria acestui oraº, atât de fascinant ºi,
totodatã, atât de uman, care este Ierusalimul ºi de templu.
*****
Ierusalimul este de departe cel mai important ºi cel mai semnificativ
oraº din istoria poporului evreu sau, mai bine spus, lunga ºi frãmântata
sa istorie se confundã cu a poporului însuºi. Se cuvine cinste acestui oraº
în care se regãsesc reprezentate cele trei mari religii monoteiste ale lumii:
iudaismul, creºtinismul ºi islamul. Oraºul Ierusalim a fost, în acelaºi
timp, leagãnul cultural, social, politic, dar, mai ales, a fost leagãnul
religios al Israelului din toate timpurile. Cântatã în cuvinte alese ºi
imagini fermecãtoare de poeþii anonimi ai Bibliei, preamãritã pentru
splendoarea ºi mãreþia sa în cãrþile istorice sau deplânsã de cãtre profeþii
exilului pentru fãrãdelegile ºi nedreptãþile sale, cetatea Ierusalimului a
fost întotdeauna în centrul atenþiei evreilor2 . De Ierusalim sunt legate
2

Cf., printre altele, urmãtoarele lucrãri scrise despre Ierusalim: L.-H. VICENT,
Jérusalem antique, Paris 1912; IDEM, Jérusalem nouvelle, Paris 1914-1926; G. E. WRIGHT,
„Solomon’s Temple Resurrected”, BA 4 (1941) 17–31; IDEM, „The Stevens’ Reconstruction
of the Solomonic Temple”, BA 18 (1955) 41–44; S. GAROFALO, Il libro dei Re, Torino 1951;
A. PARROT, The Temple of Jerusalem, New York 1955; C. DAVEY, „Temples of the Levant
and the Buildings of Solomon”, TynBul 31 (1980) 107–146; P.L. GARBER, „Reconstructing
Solomon’s Temple”, BA 14 (1951) 2–24; R. DE VAUX, Les Livres des Rois, Paris 19582 ; IDEM,
Le istituzioni dell’Antico Testamento, Torino 1964; A. GAMPER, „Die heilsgeschichtliche
Bedeutung des salomonischen Tempelweihgebetes”, ZKT 85 (1963) 55-61; T. A. BUSINK,
„Les origines du temple de Salomon”, JbEOL 17 (1963) 165-192; IDEM , Der Tempel von
Jerusalem von Salomo bis Herodes. I. Der Tempel Salomos, Leiden 1968 ; H. SCHULT, „Der
Debir im salomonischen Tempel”, ZDPV 80 (1964) 46-54; D. GOODING, „Temple
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clipele fericite, ca ºi cele triste ale poporului, în cele peste trei milenii de
existenþã documentatã ºi neîntreruptã. Evreul biblic a trãit ºi a suferit
împreunã cu oraºul sfânt: „Lângã râurile Babilonului, acolo am ºezut ºi
am plâns, când ne-am adus aminte de Sion... De te voi uita, Ierusalime,
uitatã sã fie dreapta mea!”3 Ierusalimul este unul dintre cele mai vechi
oraºe ale lumii ºi una dintre cetãþile cele mai minunate, ale cãrei istorii
se pierde undeva departe, în negura vremii.
*****
Aºezat pe o colinã formatã din stâncã masivã, cetatea prezenta
numeroase avantaje naturale de autoapãrare. Ierusalimul era situat pe
platoul lanþului muntos care traverseazã Palestina de la nord la sud.
Cetatea, situatã la circa 775 de metri deasupra nivelului mãrii, a atras
repede atenþia mai marilor vremii4 . Pe de altã parte, cei din vechime
aveau credinþa cã pe locurile înalte se afla mai aproape divinitatea5 . De

Specifications in MT and LXX”, VT 17 (1967) 143–172; B. PORTEN, „The structure and
Theme of the Solomon Narrative, (I Kings 3-11)”, HUCA (1967) 93-128; J. GUTMANN, The
Temple of Solomon, Scholars Press, Missoula (MT) 1976; K. MOHLENBRINK, Der Tempel
Salomos, Stuttgart 1932; N. POULSSEN, König und Tempel im Glaubenszeugnis des Alten
Testaments, Stuttgart 1968; T. A. BUSINK, Der Tempel von Jerusalem, I-II, Leiden 1970,
1980; J. OUELETTE, „The Solomonic Debir According to the Hebrew Text of 1 Kings 6”, JBL
89 (1970) 338–343; G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento, I-II, Brescia 1972-1974;
K. RUPPRECHT, Der Tempel von Jerusalem: Grundung Salomos oder jebusitisches Erbe?,
Berlin 1977; S. SHAFFER, Israel’s Temple Mount, Jerusalem 1975; J.L. MCKENZIE, Teologia
dell’Antico Testamento, Brescia 1978.
3
Cf. Ps 137,1.5.
4
Din punct de vedere geografic, cetatea Ierusalimului se aflã la 52 km linie dreaptã de
oraºul Tel Aviv (62 km pe autostradã) ºi la 22 de km de Marea Moartã sau 38 km pe
ºoseaua care trece prin Ierihon. De asemenea, se aflã situat la o distanþã de 30 km la sud
de Hebron ºi de 50 km la nord de Nablus. Un alt element, ce trebuie luat în seamã, este
faptul cã Ierusalimul, în partea de est, spre Marea Moartã, coboarã pânã la 1.168 m sub
nivelul mãrii. Profetul Ezechiel (cap. 47) plaseazã aici viziunea sa asupra templului.
5
Locurile înalte au jucat un rol foarte important la vechii canaaneeni. ªi la evrei, mai
ales pânã la reforma lui Iosia în anul 622 î.C., a existat un adevãrat cult pentru locurile
înalte. Se pare cã ceremoniile pe locurile înalte au continuat sã existe în Israel, luând
sfârºit o datã cu plecarea lor forþatã în exilul babilonic. Pe locurile înalte, vechii
canaaneeni aduceau jertfe zeilor lor, care erau însoþite ºi de anumite rituri religioase, cum
ar fi: al fertilitãþii, cultul morþilor sau prostituþia religioasã. Pe aceste locuri înalte era
construit un altar, o stelã care era foarte rãspânditã în Vechiul Orient, cum ar fi stela din
Betel, Gezer sau Assur. Stela era un simbol al divinitãþii, aºa cum stâlpul sacru era simbol
al feminitãþii. Tot de locurile înalte erau plantaþi ºi aºa-numiþii arbori sacri, ca simboluri
ale fertilitãþii. Prezenþa lor în viaþa oamenilor ne întoarce în timpurile de demult, când
poporul trãia încã nomad. Atunci când au venit evreii ºi s-au stabilit definitiv în þara
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aceea, þinând cont de conºtiinþa religioasã a vremii, putem înþelege pe
deplin importanþa covârºitoare a acestui oraº în istorie, atât pentru
Primul, cât ºi pentru cel de al Doilea Testament. Ierusalimul, pe de altã
parte, a fost întotdeauna un oraº auster, dar atrãgãtor, un oraº în care te
simþeai chemat de Dumnezeu. Poate ºi pentru acest motiv, marile religii
monoteiste se recheamã la acest oraº minunat. Dintre toate oraºele vechi
ale lumii orientale, numai Ierusalimul mai dãinuie în toatã splendoarea
sa ºi astãzi, pãstrându-ºi atât vitalitatea, pe care o avea dintotdeauna, cât
ºi elementul sacru, care se ascunde tainic dincolo de zidurile sale. În
partea de nord se întindea muntele Scopus, nume pe care l-a pãstrat ºi
astãzi, iar în continuare, Muntele Mãslinilor, situat în partea de rãsãrit.
În partea de sud era înconjurat de alte diverse coline care despãrþeau cele
douã vãi, una la est, iar cealaltã la vestul cetãþii. Expresia „a urca” sau „a
se sui” la Ierusalim, pe care evreii o folosesc ºi astãzi în limbajul curent,
când este vorba de „a merge” sau „a cãlãtori” la Ierusalim, þine cont tocmai
de poziþia singularã a acestui oraº. Având în vedere aceste date, ca ºi
multe altele, care se referã fie la cãile de acces, fie la condiþiile climaterice
sau la configuraþia naturalã a Ierusalimului, înþelegem de ce acest oraº a
trezit interesul regelui David.
Multe dintre oraºele vechi au dispãrut de mult în negura vremurilor.
Bunãoarã, din oraºul Memphis a mai rãmas astãzi doar un câmp de
palmieri, iar din oraºul Theba, o ruinã imensã. Din vechiul Babilon ºi
oraºul Ninive au mai rãmas doar niºte coline golaºe bãtute de vântul ce
vine dinspre deºert. Desigur, Ierusalimul de astãzi nu este acelaºi cu cel
de pe vremea regelui David sau de mai târziu, al profeþilor. Ierusalimul
nu este nici mãcar acelaºi oraº cu cel de pe vremea lui Isus din Nazaret.
Un lucru nu a pierdut acest oraº, forþa sa de atracþie extraordinarã.
Atunci când Nilul, pe de o parte, sau Tigrul ºi Eufratul, pe de altã parte,
erau bucuria oamenilor ce locuiau în cetãþile de pe maluri, dar care au
apus de mult, Ierusalimul, dimpotrivã, continuã ºi astãzi sã înveseleascã
inimile celor care bat întruna la porþile sale: „Iatã un mare râu, iar
pâraiele lui înveselesc Cetatea Domnului, templul ºi cortul Celui
Preaînalt!” (Ps 46,5).
Ierusalimul a însemnat întotdeauna, ieri ºi astãzi, un loc unde îþi
gãseºti odihna. Evreii au fost întotdeauna fideli acestui oraº sfânt al lor
ºi nu au rupt niciodatã legãtura cu cetatea Ierusalimului.
2. Sionul, cel cântat cu patimã
Canaanului, ei au fost puternic influenþaþi de populaþia bãºtinaºã în practicile religioase.

52
Conform textului biblic al lui Iosue6 sau al Judecãtorilor7 , cetatea
Ierusalimului a rãmas o enclavã canaanee8 , urmând sã devinã faimoasã
mult mai târziu, când a fost cuceritã de cãtre regele David. Numele acestei
cetãþi provine din perioada pre-israelitã, însemnând simplu Salem, care
în limba ebraicã de mai târziu va deveni ºalom9 . Noi nu dispunem, din
pãcate, în legãturã cu acest nume, de alte date suplimentare, în plus,
urmele unor tradiþii se pierd de-a lungul vremii. Pe de altã parte, aceastã
explicaþie pare destul de fragilã, þinând cont de etimologia care stã la baza
sa. Cu alte cuvinte, despre Ierusalim se cunosc puþine lucruri pânã la
cãderea sa în mâinile evreilor, care a avut loc prin jurul anului 1000 î.C.10 .
Cetatea era, fãrã îndoialã, tributarã faraonului Egiptului, care
întreprindea deseori incursiuni în zonã, fie de cucerire, fie de supunere a
diferitelor popoare din partea de nord-est. Oraºul despre care este vorba
era cunoscut pentru poziþia sa strategicã în întreg þinutul Canaanului11 .
Atunci când evreii, sub conducerea lui Iosue, au intrat pentru prima oarã
în Þara Fãgãduinþei, cetatea de mai târziu a Ierusalimului era locuitã de
o populaþie canaaneanã numitã iebusiþi, iar numele oraºului era Iebus12 .

6

Cf. Ios 15,63.
Cf. Jud 1,21.
8
Cetatea Ierusalimului (Iebus, cum se numea în vechime) este menþionatã în arhivele
din Ebla (cca. 2500 î.C.) ºi, de asemenea, în textele de imprecaþie de origine egipteanã din
secolul al XIX-lea î.C. sau în scrisorile descoperite la Amarna în secolul al XV-lea î.C.
9
Se ºtie cã istoria lui Melchisedec, conform tradiþiei biblice, era legatã de o cetate, în
care el domnea ca „rege al Salemului” (cf. Gen 14,18).
10
Un document descoperit din întâmplare la Tell-el-Amarna în anul 1887 face referinþe
importante tocmai la aceastã perioadã de timp asupra cãreia istoria trece sub tãcere
aceastã cetate. De asemenea, ºi scrisorile asiriene care provin din secolele XV-XIV î.C., deci
sunt scrise înainte de Cartea Exodului, susþin cã Ierusalim era cotat printre oraºele de
vazã ale Palestinei. Pe acea vreme, cetatea era guvernatã de un oarecare Abd-hiba, vasal
al faraonului Egiptului, Amenhotep, cel din dinastia a XVIII-a. Tot în aceastã perioadã de
timp, trebuie consemnatã apariþia pe harta Orientului Apropiat a unui popor nomad numit
habiru. Cu toatã probabilitatea, habiru ar fi acelaºi cu evreii de mai târziu ºi care nu ºi-au
dat pace pânã când, sub regele David, a pus mâna pe cetatea iebusiþilor, cucerind-o o datã
pentru totdeauna. Cf. V. PETERCÃ, De la Abraham la Iosua, Bucureºti 1996, 27-35.
11
Cf. A.J. DELATTRE, „Le pays de Chanaan, province de l’ancien empire égyptien”, RQH
60(1896) 5-94.
12
Termenul Iebus este redat în ebraicã cu yebûs (cf. Jud 19,10.11; 1Cr 11,4.5) sau hayebûsi (cf. Ios 18,28). Citatul din Cartea Judecãtorilor ºi, mai târziu, a Cronicilor este
singurul din paginile Bibliei care se referã la numele de yebûs. Traducea Septuagintei are
yebûs, iar Vulgata, graþie unui adaos textual, are haec est Jerusalem, voind sã arate prin
aceasta cã este vorba despre un oraº, ºi nu despre poporul sãu, adicã iebusiþii, care locuiau
în oraºul respectiv. În orice caz, s-a emis nu o datã ipoteza, ºi pe drept cuvânt, cã termenul
de iebûs este mult mai vechi decât cel al oraºului Ierusalim.
7
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Cetatea iebusiþilor, sobrã ºi zveltã, era bine pãzitã de jur împrejur de
coline, ca niºte fortãreþe ce stau de veghe. Situatã la marginea deºertului
lui Iuda, prin poziþia sa centralã faþã de întreg Israelul, în partea de nord
fiind tribul lui Benianim ºi la sud tribul lui Iuda, dar, mai ales, datoritã
frumuseþii sale fãrã seamãn ºi tainelor pe care aceastã cetate le pãstra
între zidurile sale, i-a atras foarte curând atenþia marelui rege David.
Cetatea a reuºit veacuri de-a rândul sã-ºi pãstreze neatârnarea faþã de
duºmanii hrãpãreþi ºi sã-ºi dãinuiascã peste veacuri propria-i identitate.
Pe de altã parte, regele David se afla de mai multã vreme în cãutarea unei
cetãþi care sã-l satisfacã pe deplin, servindu-i drept capitalã politicã ºi
centru religios prin excelenþã. În plus, cetatea deþinea un izvor de apã
dulce ascuns ºi foarte puternic, numit Ghion. Acesta se afla la marginea
Ophelului, de unde izvora ºi pârâul Cedron, care uda partea de rãsãrit a
oraºului. Interesant este faptul cã David a cucerit acest oraº fãrã a vãrsa
nici mãcar o picãturã de sânge13 . Totuºi, regele David a fost întâmpinat cu
cuvinte de ocarã, normale în asemenea împrejuri ºi care ridicã numeroase
probleme de naturã exegeticã. Este vorba de „orbii ºi ºchiopii care te vor
pune pe fugã”14 , care fãcea parte, desigur, din aºa-numitul „rãzboi
psihologic”.
Atunci când regele David a ocupat oraºul lor, iebusiþii au fost cruþaþi de
cãtre evrei, poate datoritã atitudinii lor paºnice din timpul rãzboiului de
cucerire. Nici mãcar nu fost fãcuþi prizonieri de rãzboi, aºa cum proceda
David cu alte prilejuri. Acest lucru este un indiciu cã iebusiþii nu au fãcut
nici o opoziþie la planurile regelui David, de aceea, cucerirea cetãþii nu a
fost propriu-zis o cucerire. Mai normal ar fi sã se vorbeascã despre
capitularea oraºului ºi numirea lui drept capitalã a întregului Israel.
Armatele regelui David au fost favorizate, în primul rând, ºi de condiþiile
naturale pe care le oferea aceastã cetate. Regele David a dat asaltul prin
partea de jos a cetãþii, adicã prin vale, prin dreptul povârniºului dealului
Ophel. La început, iebusiþii dãdeau impresia cã sunt de neînvins. Ei
aveau, cel puþin în vorbe, o încredere totalã în Sion, aºa încât, atunci când
au observat cã regele David ºi armatele lui vin într-adevãr împotriva
cetãþii Ierusalimului, ei au ºi rãspuns în zeflemea ºi plini de sine15 .

13
Cf. H. STOEBE, „Die Einnahme Jerusalems und der Sinnor”, ZDPV 73(1957) 74-99;
G. BRUNET, „Les aveugles et boiteux Jébusites”, VTSup 30 (1979) 65-72; E. ULLENDORFF,
„The Queen of Sheba (I K. 10:1–13)”, BJRL 45 (1963) 486–504; G. W. AHLSTRÖM, „Was
David a Jebusite Subject?”, ZAW 92 (1980) 285-287.
14
Cf. 2Sam 5,6.
15
Cucerirea Ierusalimului este, desigur, posterioarã alungãrii filistenilor din regiunea
muntoasã a Ierusalimului ºi a Betleemului.
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Cetatea cuprindea poziþia terminalã a colinei, care numai prin partea de
nord era accesibilã. Iebusiþii cunoºteau acest lucru ºi-ºi puneau toate
speranþele lor în acest fapt. Totuºi, în urma acestui asalt definitiv, regele
David poate fi considerat adevãratul fondator al cetãþii Sionului16 . Din
pãcate, textul biblic de care dispunem actualmente nu este prea clar,
conþinând diverse lacune în transmiterea mesajului propriu-zis.
În cele din urmã, regele David este oarecum luat prin surprindere de
aceastã acuzã pe care i-o aduc acum iebusiþii. El promite solemn cã îl va
numi general al armatei pe acela care va reuºi sã escaladeze primul
fortãreaþa iebusiþilor. Acesta a fost prietenul sãu, Ioab, ºi care a ºi fost
numit imediat de David general al armatei. Astfel, Sionul a cãzut definitiv
în mâna regelui David, care s-a mutat cu întreaga sa familie ºi cu
reºedinþa din oraºul Hebron, unde funcþionase pânã atunci, în cetatea
Ierusalimului. Este pentru prima datã când acest nume, cu adevãrat
memorabil, Sionul, apare în istoria sfântã ºi care, în decursul veacurilor,
se va referi la locuinþa privilegiatã a lui Dumnezeu în templul sãu printre
oameni ºi pe care îl va construi fiul sãu, Solomon.
De asemenea, Biblia îi atribuie regelui cetatea lui David17 . Îndatã dupã
ce cetatea a fost ocupatã, schimbându-se administraþia, regele David pune
un nume nou acestui oraº, pentru a indica faptul cã el este adevãratul
stãpân ºi cã cetatea îi aparþine de acum încolo numai lui. În aceastã cetate
va construi un templu pe mãsurã fiul sãu, Solomon. Poate niciodatã un
oraº ºi templul sãu nu vor deveni aºa de iubite de popor, ºi în funcþie de
soarta lor vor fi judecaþi de istorie.
3. Ierusalimul ºi templul de altãdatã
Din studiile fãcute de exegeþi, nu reiese cã în vechiul Iebus ar fi existat
vreun lãcaº de cult, deºi trebuie sã admitem cã vechii iebusiþi au fost
religioºi ca toate popoarele din antichitate. De fapt, nici nu cunoaºtem
prea bine în ce a constat credinþa ºi viaþa religioasã a iebusiþilor. În orice

16
Se ºtie cã acest nume, Sion, a fost dat de cãtre iebusiþi cetãþii lor, pe care regele David
ar fi cucerit-o mult mai târziu (cf. 2Sam 5,7; 1Cr 11,5). Se pune întrebarea dacã aceastã
citadelã a fost situatã în interiorul cetãþii sau nu? Rãspunsul la aceastã întrebare nu a fost
soluþionat nici pânã în ziua de azi, atât de exegeza veche, cât ºi de cea recentã. Cât priveºte
etimologia Sionului, trebuie spuse urmãtoarele: Sion, în ebraicã (0**7), poate fi înþeles în
douã feluri: sau ca o formã a terminaþiei ôn, sau ca o formã qittal a rãdãcinii 0*7. Cf. P.
DHORME, Les Livres de Samuel, Paris 1910, 309.
17
Biblia numeºte teritoriul cu pricina fie citadelã (cf. 2Sam 5,7; 1Cr 11,5), fie munte (cf.
2Rg 19,31; Ps 48,3). Totuºi, în textele biblice este dificil de fãcut diferenþierea, dacã a fost
folosit în sens topografic sau în sens poetic, în sens religios sau chiar în sens politic.
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caz, ei profesau acelaºi crez religios ca ºi popoarele canaaneene, cu care
erau înrudite desigur.
Lucrurile aveau sã se schimbe radical o datã cu regele David, care, cum
este cunoscut din paginile Bibliei18, avea sã înceapã primele pregãtirii în
vederea construcþiei templului de la Ierusalim. El a pregãtit o mare
cantitate de materiale, muncitorii necesari ºi resursele financiare pentru
întreg complexul. De asemenea, el a adunat cantitãþi apreciabile de aur,
argint, bronz ºi fier19 . Tot lui David i se datoreazã faptul de a fi introdus
obligaþia ca fiecare evreu sã presteze munci gratuite pentru templu. De
asemenea, tot regele David a fãcut recomandãri deosebit de importante
privind proiectul templului. El a pus la dispoziþie planurile necesare ºi
modelele dupã care urmau sã fie executate porticul, diferitele curþi
interioare, construcþia în sine, camerele etc.20 Regele David i-a dat fiului
sãu, Solomon, sarcina sã construiascã templul: „Solomon, fiul meu, pe care
l-a ales Domnul, este tânãr ºi în fragedã vârstã, iar lucrarea este mãreaþã,
cãci nu pentru om se face aceastã clãdire, ci pentru Domnul Dumnezeu!”
(1Cr 29,2).
Regele Solomon, o datã urcat pe tronul de la Ierusalim, s-a preocupat
îndeaproape sã ducã la îndeplinire toate planurile pe care tatãl sãu,
David, le avea în gând21 . Cronistul aduce ºi motivaþia teologicã, numindu-l
pe regele David om al rãzboiului, care a vãrsat prea mult sânge, curmând
multe vieþi nevinovate, lucru confirmat de Biblie, mai ales în versiunea
deutoronomistului22 . În gândirea Cronistului, conceptul de pace este
fundamental pentru argumentaþia sa. Prin urmare, nu David, ci fiul sãu,
Solomon, a primit însãrcinarea sã construiascã templul. În acest sens,
regele Solomon a fost ales de Dumnezeu ºi destinat sã construiascã

18

În finalul Cãrþii întâi a Cronicilor, autorul trece în revistã eforturile pe care David
le-a fãcut în vederea construirii templului înainte de a muri. Cifrele pe care Cronistul le
oferã par, pur ºi simplu, fantastice. Ele subliniazã, de fapt, importanþa deosebitã pe care
regele David o acorda acestui proiect. De fapt, pentru teologia Cronistului, regele David a
pregãtit totul în vederea construcþiei, iar Solomon nu a fost decât executantul acestui
proiect. Semnificativ este faptul cã totul se încheie cu o frumoasã rugãciune de mulþumire
pe care însuºi David o pronunþã (cf. 1Cr 29,10-20). Citatul care urmeazã vorbeºte de la
sine: „Doamne Dumnezeul nostru! Toate aceste bogãþii, pe care þi le-am pregãtit ca sã-þi
zidim templul întru numele tãu cel sfânt, sunt din mâna ta ºi ale tale sunt!” (cf. v. 16).
19
Textul biblic vorbeºte despre o sutã de mii de talanþi de aur ºi de un milion de talanþi
de argint (cf. 1Cr 22,14). Aceastã sumã ar cuprinde mai multe miliarde care au fost,
evident, produsul mãrit datorat copiºtilor.
20
Cf. 1Cr 28,2-19.
21
Cf. V. PETERCÃ, Regele Solomon în Biblia ebraicã ºi cea greceascã, Iaºi 1999, 71-75.
22
Cf. 1Cr 22,8 ºi 28,3; în ebraicã %/(-/ :*!.
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templul de la Ierusalim. De asemenea, regele Solomon a ºtiut sã împartã
cum se cuvine spaþiile necesare cultului israelit, aºa încât ºi-a pãstrat
întotdeauna culoarea sa orientalã, asemãnându-se fie cu templele
egiptene, fie cu cele de origine babilonianã, cu care era evident înrudit.
Babilonienii, însã, l-au prãdat ºi distrus în urma cãderii Ierusalimului în
anul 587 î.C. Populaþia tânãrã a fost târâtã în mod forþat în exilul
babilonic.
Cel de al doilea templu a fost construit de cãtre Zorobabel imediat dupã
întoarcerea evreilor din exil, între anii 520-515 î.C.23 Evreii, o datã lãsaþi
liberi sã plece, în 538 î.C., sub Cirus, au primit de la acesta ºi toate vasele
preþioase pe care regele Nabucodonosor le sustrãsese de la templul din
Ierusalim. Templul acesta s-a construit mult mai greu decât primul ºi nu
a avut niciodatã splendoarea celui dintâi, semn cã a fost fãcut în mare
grabã de cãtre evreii fãrã prea multe resurse bãneºti. Construcþia
templului a fost întreruptã de douã ori. Prima datã, din cauza
samaritenilor, care doreau ºi ei sã participe la construcþia templului (cf.
Esd 4,1-4), iar a doua oarã, din cauza lipsei de entuziasm (cf. Ag 1,2). Din
pãcate, nu deþinem informaþii prea amãnunþite despre cel de al doilea
templu, dar este de presupus cã a respectat mai mult sau mai puþin
planurile templului lui Solomon24 .
În sfârºit, la hotarul dintre cele douã Testamente, cu puþin timp înainte
de naºterea lui Isus din Nazaret, Irod cel Mare, în anul 20, a început
reconstrucþia templului, mãrindu-i capacitatea ºi redându-i gloria ºi
strãlucirea de altãdatã25 . Gestul lui Irod, însã, nu a fost acceptat niciodatã
de poporul iudeu. Strãin de poporul sãu ºi de idealurile sale religioase,
Irod a lucrat la reconstrucþia templului mânat doar de motive politice, ºi
nu de o adevãratã dragoste ºi respect pentru templu ºi activitatea
religioasã de acolo. Cu alte cuvinte, motivaþia teologicã i-a lipsit total lui
Irod, care nu se interesa decât de creºterea popularitãþii sale ºi de

23

Cf. F.I. ANDERSEN, „Who built the Second Temple?”, Austr.Bibl.Rev 6 (1958) 3-35; K.
GALLING, Serubbabel und der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, Fs. Rudolph,
Tübingen 1961, 67-96; A. PETITJEN, „La Mission de Zorobabel et la Reconstruction du
Temple. Zach., III, 8-10”, EThL 42 (1966) 40-71; A. GELSTON, „The Foundations of the
Second Temple”, VT 16 (1966) 232-235.
24
Se spune cã bãtrânii, care-ºi aminteau de templul lui Solomon, au plâns la vederea
templului reconstruit (cf. Esd 3,12-14; Ag 2,3).
25
Cf. J. SIMONS, Jerusalem in the Old Testament, Leiden 1952, 344-436; P. BAGATTI, „La
posizione del tempio erodiano di Gerusaleme”, Bib 46 (1965) 428-444; J. JEREMIAS – A.M.
SCHNEIDER, Das westliche Südtor des herodiaschen Tempels, Göttingen 1966, 353-360; A.
PARROT, Le temple de Jérusalem, Neuchâtel 1954.
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calculele efemere ºi politice. Din pãcate, viaþa celui de al treilea templu nu
a fost prea lungã, sfârºind în mod lamentabil. La data de 30 august a
anului 70, templul a fost incendiat de cãtre armatele lui Vespasian, apoi,
devastat ºi, în cele din urmã, ocupat, iar evreii constrânºi sã plece în
diaspora. Activitatea religioasã în cel de al treilea templu se
caracterizeazã printr-un formalism aproape bolnãvicios în aplicarea
riturilor propriu-zise ºi în observarea prescripþiilor care reglementau viaþa
zilnicã a evreilor. Isus nu a arãtat nici cel mai mic interes pentru cultul
sacrifical, de aceea, el anunþã dispariþia apropiatã a templului26 ºi
înlocuirea lui printr-un edificiu spiritual27 . Cristos iubea templul, dar ar
fi dorit ca el sã devinã, în primul rând, un loc de rugãciune28. De
asemenea, Mântuitorul va plânge amar asupra templului ºi asupra
oraºului29 .
3.1. Solomon, constructorul templului
Realizarea templului este sublima operã de care este strâns legatã
religia ºi religiozitatea poporului evreu. Se poate afirma cã Israelul s-a
înscris în istorie o datã cu inaugurarea oficialã a templului30 . De el sunt
legate momentele de bucurie, ca ºi momentele de încercare pentru întreg
poporul evreu, care de acum încolo se înscrie la loc de cinste printre
popoarele lumii. Pentru acest motiv, Israelul a privit cu deosebitã
seriozitate ºi cu mult simþ de responsabilitate la rânduiala templului.
Cu multã chibzuinþã, dar ºi cu mult tact, regele Solomon a hotãrât locul
unde avea sã se înalþe templul. El urma sã fie ridicat pe partea superioarã
a Muntelui Moria, având la bazã douã etiologii foarte importante31 . Din
punct de vedere topografic, aceastã suprafaþã era cea mai potrivitã dintre
toate. Mai trebuie spus cã în partea de sud era uºor înclinat. Aici se afla

26

Sunt memorabile cuvintele Mântuitorului despre templu: „Atunci s-au apropiat
discipolii de el ºi i-au arãtat construcþiile templului. Dar el le-a zis: «Nu vedeþi toate
acestea? Adevãr vã spun, nu va rãmâne piatrã peste piatrã care nu va fi dãrâmatã»” (Mt
24,1-2).
27
Cf. In 2,19-21; 1Cor 12,27; Fap 7,40-50.
28
Cf. Mc 11,17; In 4,21-26.
29
Cf. Lc 19,41-44.
30
Cf. 1Rg 8,10-66; cu unele modificãri, cf. ºi textul biblic din 2Cr 7,1 – 8,16.
31
De Muntele Moria este legat un fapt etiologic deosebit de important. Este vorba
despre jertfa lui Isaac (cf. Gen 22,1-18) sau, cum obiºnuiau evreii sã intituleze aceastã
scenã biblicã: ascultarea lui Abraham. În felul acesta, Abraham ºi-a dovedit întreaga
credinþã faþã de Dumnezeul sãu, încât a devenit tatãl fãgãduinþei.
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vestitul ogor al lui Ornan32 , situat pe atunci în afara oraºului iebusiþilor.
Pe acesta, David a þinut mult sã-l cumpere contra unei sume consistente
de bani, adicã suma de cincizeci de sicli de argint33 . Pe aceastã suprafaþã
de teren, David avea sã aducã jertfa sa de împãcare cu Iahve. El nu vrea
terenul cadou, ci preferã sã-l plãteascã corect ºi apoi sã-l dãruiascã
Domnului. Suprafaþa respectivã de pãmânt, dupã practica vremii, era
situatã pe un loc ceva mai înalt ºi expus la vânt, pentru a facilita pe
aceastã cale vânturarea recoltei. De asemenea, ogorul mãsura circa 100
de metri lungime ºi 30 sau 40 de metri lãþime. Desigur, aceastã suprafaþã
nu ajungea pentru planurile deosebit de îndrãzneþe ale regelui Solomon.
Aºadar, a fost necesarã extinderea suprafeþei iniþiale de pãmânt, unde
avea sã se construiascã templul în urma unor munci suplimentare prin
amenajarea unor ziduri de sprijin ajutãtoare34 .
Dupã moartea regelui David, prietenul acestuia, Hiram din Tir,
continuã bunele relaþii ºi cu regele Solomon. La urcarea acestuia pe tronul
de la Ierusalim, i-a trimis o scrisoare în care îºi manifesta prietenia ºi
dorinþa de fructuoasã colaborare ºi în care prezenta pe scurt proiectele
sale referitoare la construcþia templului de la Ierusalim. Solomon îi
solicita colaborarea sa de om cu experienþã ºi priceput în a face lucruri
extraordinare35 . Hiram i-a rãspuns prompt regelui Solomon, mai ales cã

32
În limba ebraicã, avem ’Arawe nah, care ar fi fost un rege iebusit. Acest fapt constituie
cel de al doilea motiv de naturã etiologicã, care a stat la baza hotãrârii pentru construcþia
templului de la Ierusalim.
33
Conform textului deuteronomist, David a plãtit suma de 50 de sicli de argint, în
schimb, Cronistul vorbeºte de o sumã mult mai mare, adicã un total de 600 de sicli de aur
(cf. 1Cr 21,25). Îngerul Domnului se afla tocmai „la aria lui Ornan Iebusitul”, când a oprit,
în numele Domnului, pedepsirea poporului israelit (cf. 2Sam 24,16). Acesta a fost ºi
motivul pentru care David a ales aceastã suprafaþã de teren, ºi nu alta, pentru a-ºi zidi
acolo un jertfelnic la îndemnul profetului Gat (cf. 2Sam 24,25). „De asemenea, «târguiala»
dintre David ºi Ornan aminteºte de Gen 23,15 ºi 33,19 (David e prezentat reproducând
purtarea patriarhilor). Istoria despre David ºi Ornan se apropie ºi de Gen 14, Avram fiind
prototipul lui David, iar Melchisedec, cel al preoþilor de la Ierusalim”, Septuaginta, II, Iaºi
2004, 434, nota.
34
I. Flavius afirmã cã regele Solomon „a împlântat zdravãn, la o foarte mare adâncime
în pãmânt, temeliile templului, fãcute din durabilul material al pietrei, sã reziste vitregiei
timpului ºi sã se îngemãneze perfect cu solul, spre a constitui un temeinic sprijin pentru
clãdirea ce urma sã se înalþe deasupra ºi, prin robusteþea suportului, sã susþinã mai lesne
nu numai impunãtoarea clãdire, ci ºi frumoasele-i podoabe. Greutatea acestora nu urma
sã fie mai micã decât ansamblul construcþiei, care fusese conceputã ca, în mãreþia ºi graþia
ei, sã fie înaltã ºi întinsã!”, Antichitãþi Iudaice, VIII, iii, 2, Bucureºti 1990, 438-439.
35
Trebuie spus cã Biblia numeºte douã persoane cu acelaºi nume. Primul Hiram din
Tir a fost rege ºi este identic cu cel care a fost prieten cu regele David (cf. 2Sam 5,11).
Acesta i-ar fi scris regelui Solomon urmãtoarele: „David, un fiu înþelept, priceput ºi ager,

59
acesta îi fãcea o propunere foarte atrãgãtoare în scrisoarea de rãspuns. Se
oferea sã-i punã la dispoziþie importante cantitãþi de bunuri materiale, în
special, bunuri lemnoase ºi metalice. Din pãcate, textele biblice nu ne
spun nimic concret despre alte livrãri de bunuri de care Hiram ar fi
beneficiat. Biblia are intenþia sã relateze faptul cã regele Solomon a
procurat tot lemnul de la Hiran, de care a avut nevoie atât pentru palatul
regal, cât ºi pentru templu36 . Materialul lemnos a fost obþinut prin tãierea
de copaci bine dezvoltaþi. Copacii tãiaþi au fost transportaþi pe mare pânã
în portul Iaffo, de unde au fost duºi mai departe pe uscat, pânã la
destinaþie.
La templul de la Ierusalim au lucrat muncitori trimiºi de acelaºi
Hiram, precum ºi locuitori originari din Gebal, mai târziu Byblos37 . Acest
oraº a fost renumit în istorie pentru oamenii sãi ca fiind meseriaºi de
prima mânã. Erau vestiþi lucrãtori în piatrã care se gãsea din abundenþã
în toate carierele din jurul Ierusalimului. Cantitatea imensã de muncitori
folosiþi de regele Solomon la diferitele munci nu ar trebui sã ne surprindã
deloc. De fapt, aceste cifre mari de muncitori folosiþi pentru muncile
publice erau obiºnuite în þãrile Orientului de pe atunci. Prezenþa
muncitorilor în slujba regelui Solomon vorbea despre calitatea muncii
prestate de ei. În plus, cazul regelui Solomon are ceva de-a dreptul
singular: era un rege tânãr, plin de entuziasm, ºi construia primul templu
într-un oraº cucerit de curând de la iebusiþi ºi devenit capitalã a tânãrului
stat evreu.
3.2. Templul, lãcaº al Domnului

ca sã zideascã templul pentru Domnul, iar lui, un palat regal!” (2Cr 2,11). Celãlalt Hiram
a fost angajat de cãtre regele Solomon ca om priceput la toate ºi cu experienþã bogatã în
materie (cf. 1Rg 7,13). Hiram-Abi era fiul unei femei din tribul lui tribul lui Dan, cãsãtoritã
cu un bãrbat din tribul lui Neftali. Femeia, devenind ulterior vãduvã, s-a recãsãtorit cu un
bãrbat originar din Tir (cf. 2Cr 2,13). Prin intermediul mamei sale, conform dreptului
iudaic, el aparþinea poporului israelit. Se pune totuºi întrebarea: de ce religie aparþinea el?
Este greu sau chiar imposibil de dat un rãspuns la aceastã întrebare.
36
Respectivele bunuri, în versiunea 2Cr 2,9, sunt urmãtoarele: 20.000 de cori (1 cor =
450 l) de grâu, adicã 9.000.000 l; aceeaºi cantitate de orz, adicã 20.000 de cori de orz;
20.000 de baþi (1 bat = 45 l) de vin, adicã 900.000 l; 20.000 de baþi de ulei, adicã 900.000
l.
37
Gebal sau Byblos (sub greci) este un oraº situat pe coasta mediteranianã a Libanului
(cf. 1Rg 5,2). La origine, oraºul a fost de origine fenicianã, apoi autonom, dar în cele din
urmã a fost cucerit de perºi, sfârºind prin a fi o colonie greacã.
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Construcþia templului a însemnat pentru evrei intrarea lor în istorie,
adicã actul lor de naºtere ca popor alãturi de celelalte popoare din lumea
Orientului. Construcþia lui a însemnat realizarea unui vis îndelungat,
care, încetul cu încetul, a prins rãdãcini solide în inima poporului evreu38 .
Aºa cum este firesc, vom trece în revistã istoria clãdirii templului,
ornamentaþiile sale ºi mobilierul folosit la templul din Ierusalim39. Regele
Solomon a zidit templul de la Ierusalim cu scopul de-a instala arca
alianþei sau chivotul legii, care era ca un tron al lui Dumnezeu în deºert40 .
De fapt, o datã cu construcþia templului, Ierusalimul intrã definitiv în
rândul oraºelor care de acum încolo se vor mândri cu o construcþie unicã
ºi la care evreii vor veni în pelerinaj cu prilejul marilor sãrbãtori ale
calendarului ebraic: Paºtele, Rusaliile ºi sãrbãtoarea Corturilor. Evreii
merg cu bucurie la templul lor naþional, pe care îl vor cânta ºi cu care se
vor veseli, dar alãturi de el vor plânge ºi se vor întrista adânc. Psalmii
treptelor ne sunt un model al gândurilor ºi pietãþii cu care evreul s-a
apropiat întotdeauna de templu41 . De fapt, în cadrul psalmilor, evreul ºi-a
exteriorizat cel mai bine pietatea ºi speranþele sale faþã de templu. Un
citat din multe altele vine sã confirme acest lucru: „Fericit este acela pe
care l-ai ales ºi l-ai apropiat de tine, ca sã locuiascã în curþile tale! Fã-ne

38
Biblia are douã variante de texte referitoare la construcþia templului, unul
deuteronomist (cf. 1Rg 6,2-38) ºi altul cronist (cf. 2Cr 3,3 – 4,22). Vezi mai multe în: V.
PETERCÃ, Imaginea lui Solomon…, 65-104.
39
ªi profetul Ezechiel face o descriere amãnunþitã a templului de la Ierusalim (cf. Ez
40,5 – 42,20). Este o descriere foarte detaliatã ºi aproape tehnicã a templului. De fapt,
întreaga ultimã parte a cãrþii (cf. 44–48), profetul Ezechiel o dedicã reconstrucþiei
religioase ºi politice a Israelului stabilit în Palestina. Profetul se inspirã aici din trecutul
îndepãrtat pe care el l-a cunoscut încercând sã adapteze legislaþia veche la condiþiile noi
de viaþã. Ca preot, Ezechiel ºi-a exercitat funcþiile sale sacerdotale în templul lui Solomon,
de aceea, este de presupus cã descrierea se bazeazã pe date precise. Profetul pare angajat
în organizarea unor noi reforme pe care ºi le dorea de mult. Dat fiind cã profetul Ezechiel
a trãit într-o epocã în care întreg Israelul trecea printr-o perioadã de reconstrucþie, este de
presupus cã iudaismul, care se nãºtea acum, avea nevoie de un act oficial de naºtere ce
trebuia sã dea viaþã speranþelor viitoare ale evreilor.
40
Este remarcabilã descrierea cortului din deºert (cf. Ex 26), ca ºi aceea a noului templu
din viziunea profetului Ezechiel 40-42. Acest templu nu a existat niciodatã în realitate;
avem de-a face, aºa cum am mai spus, cu o reconstrucþie idealã a sa.
41
Aceºti psalmi poartã numele de cântãri ºi se mai numeau Cântãrile treptelor, sau
simplu, Psalmii treptelor. Avem de-a face cu o colecþie de 15 psalmi, adevãrate perle ale
literaturii ebraice (Ps 120-134), care preamãreau frumuseþea ºi importanþa religioasã a
templului. Aceºti psalmi erau cântaþi de pelerini atunci când se aflau încã pe drumul spre
Ierusalim. Sunt bijuterii literare, în care poezia ebraicã cântã cu entuziasm, dar ºi cu
nostalgie, dragostea lor pentru idealurile religioase tradiþionale.
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sã ne sãturãm de bunãtãþile casei tale, de sfinþenia lãcaºului tãu!” (Ps
65,5).
3.2.1. Clãdirea templului
Înainte de a trece la construcþia propriu-zisã a templului, regele
Solomon a fost nevoit sã facã anumite ajustãri colinei stâncoase42 .
Momentul istoric al începerii construcþiilor este semnalat în mod expres
de Biblie. Aceastã zi trebuia sã rãmânã adânc întipãritã în memoria
colectivã, de aceea, textul biblic spune: „În anul patru sute optzeci de la
ieºirea fiilor lui Israel din Egipt, în anul al patrulea, în luna Zif, adicã
luna a doua a domniei lui Solomon peste Israel, a fost zidit templul
Domnului!” (1Rg 6,1).
Marile realizãri la nivel naþional, care s-au înfãptuit cu multã trudã,
trebuiau raportate la marile evenimente din istoria Israelului. În felul
acesta, nu trebuie sã ne surprindã raportarea la momentele istorice ale
timpului, doar era vorba de construcþia templului de la Ierusalim. Acest
fapt a marcat din plin istoria ºi aºa plinã de convulsii a Israelului. În 1Rg
6,2, autorul deuteronomist face o menþiune deosebit de importantã de
naturã teologicã: „Templul pe care regele Solomon l-a zidit pentru
Domnul!” Dupã care urmeazã dimensiunile reale ale templului: 60 de coþi
lungime, 20 de coþi lãrgime ºi 30 de coþi înãlþime43 .
Materialul de bazã îl constituia piatra, care era extrasã din carierele
învecinate Ierusalimului. Templul construit de Solomon era format din
trei pãrþi importante44 . Avem mai întâi primul element, care era partea

42
I. Flavius adaugã urmãtoarele, referitor la construcþia ºi poziþia templului: „Construit
pe o puternicã colinã, platforma din vârful ei abia dacã s-a dovedit la început suficientã
pentru clãdirea sanctuarului ºi pentru altar, întrucât, de jur împrejur, creasta avea pante
înclinate ºi abrupte. Dar regele Solomon, întemeietorul propriu-zis al templului, a întãrit
partea de rãsãrit a platformei printr-un zid; un singur portic a fost ridicat pe umplutura
de pãmânt astfel obþinutã; în celelalte pãrþi, sanctuarul rãmânea descoperit!”, Istoria
rãzboiului Iudeilor împotriva Romanilor, V, v, 1, Bucureºti 1997, 392.
43
Un cot despre care vorbeºte aici textul biblic se referã la 0,525 m.
44
Despre descrierea templului lui Solomon ne dau referinþe urmãtoarele texte biblice:
1Rg 6,2-38; 2Cr 3,3 – 4,22. De fapt, în aceste texte se vorbeºte despre construcþia în sine,
ornamentarea templului, precum ºi despre mobilierul folosit. Despre 1Rg 6-7, R. de Vaux
face urmãtoarea menþiune demnã de luat în seamã: „Este foarte greu de interpretat.
Redactorul nu avea interesul unui arhitect sau al unui arheolog, de aceea, a omis detalii
care ar fi esenþiale pentru o reconstrucþie (de exemplu, grosimea zidurilor, desenul faþadei,
forma acoperiºului). În plus, textul este plin de termeni tehnici ºi a fost denaturat de scribi
care nu-i înþelegeau mai bine decât noi, ºi a fost îngreunat de glose menite sã mãreascã
strãlucirea edificiului... Nu ne surprinde, aºadar, faptul cã reconstrucþiile care au fost

62
cea mai extinsã, numitã pridvor sau portic (ebraic: holam). Urma apoi
naosul, care nu era altceva decât partea centralã sau, cum mai este ea
cunoscutã, o salã principalã, numitã în ebraicã hekal. În practicã, naosul
se referea adesea la Casa Domnului în totalitatea sa, traducându-se, pur
ºi simplu, prin templu. În sfârºit, era ºi cel de al treilea element, care
purta numele de Sfânta Sfintelor (ebraicã, debir). Aceastã încãpere era
situatã în partea cea mai sacrã a templului, aici se afla arca alianþei (1Rg
6,19) la care face referinþã textul din Ex 26,33. „Debirul” se afla pe un
teren supraetajat, format dintr-o platformã construitã anume pentru arcã.
„Debirul” era, de asemenea, separat de „hekal” de un perete subþire.
Singurul care era îndreptãþit sã intre în acest spaþiu sacru era marele
preot, în ziua Ispãºirii45 .
Septuaginta sau traducerea greacã a Bibliei, datoritã unei lecturi a
textului biblic cu caracter midraºic, propune alte dimensiuni pentru
construcþia templului de la Ierusalim: 40 de coþi lungime, 20 de coþi lãþime
ºi 25 de coþi înãlþime. În orice caz, avem de-a face aici cu un edificiu în
formã rectangularã de dimensiuni oarecum mici. Este posibil ca textul
Septuagintei sã nu fi socotit exact lungimea Sfintei Sfintelor. În faþã se
afla Sfânta, iar aceasta era prevãzutã cu un pilon de aceeaºi dimensiune
ca ºi templul însuºi. Conform pãrerii exprimate în 2Cr 3,4, înãlþimea
acestui pilon era de 120 de coþi, adicã 63 de metri. Aceste dimensiuni erau
totuºi menþionate ºi în Cartea Regilor; în consecinþã, totul ne face sã
credem cã aºa a ºi fost în realitate. Sunt menþionate ºi alte îmbunãtãþiri
care s-au adus templului de la Ierusalim. De pildã, formatul ºi
dimensiunile geamurilor menite sã asigure lumina în templu. De
asemenea, edificiul inferior era construit având urmãtoarele dimensiuni:
în partea lateralã – 5 coþi, în partea intermediarã – 6 coþi, iar în partea de
sus – 7 coþi lãrgime. Toate au fost realizate de cãtre regele Solomon cu
scopul de a servi ca încãperi ce au fost zidite pe partea lateralã, de jur
împrejur, probabil pentru a servi ca locuinþe de serviciu pentru deservenþii
templului. Expresia „de jur împrejur” nu trebuie luatã aici în sensul strict
al cuvântului, cãci este evident cã aceste încãperi nu se aflau înaintea
pilonului. De fapt, în mijlocul acestei descrieri a încãperilor laterale a fost
intercalat acoperiºul, care era executat din acelaºi material ca ºi cel al
templului. Aceste locuinþe erau aºezate pe trei niveluri despãrþite între ele

încercate diferã considerabil una de alta”, Histoire ancienne d’Israël, Paris 1971, 312. Cf.
L. H. VINCENT, Jérusalem de l’Ancien Testament, II, Paris 1956, 377-590.
45
Aceastã despãrþire, care exista deja în templul lui Solomon, a fost între Sfânta ºi
Sfânta Sfintelor (cf. 1Rg 6,16), iar mai târziu, ºi în templul lui Irod (cf. Mt 27,51).

63
de o scarã de acces46 . Încãperile respective erau toate finisate în lemn de
cedru. Felul cum erau dispuse, rãspunzând cel mai bine necesitãþilor
cultului mozaic, îl imita pe acelea întâlnite ºi la unele temple egiptene. De
fapt, respectivele exigenþe rãspundeau întru totul cultului ebraic, pentru
care regele Solomon ºi inginerii fenicieni, de altfel, la curent cu realizãrile
arhitecturale ale lumii orientale, fie cele egiptene, fie cele babiloniene, lear fi împrumutat pentru a le adaptata ºi templului de la Ierusalim. Pe de
altã parte, fenicienii contribuiserã din plin dupã modelele lor arhitecturale
ºi decorative, al cãror caracter se vedea în universalitatea sa.
În felul acesta, se poate spune cã templul de la Ierusalim a þinut cont
de tot ce le putea oferi arhitectura timpului în lumea orientalã. De fapt,
toate aceste realizãri fãceau cinste regelui Solomon. Sunt scoase în
evidenþã mãrimea extraordinarã ºi dimensiunile fiecãrui element
component în parte. Nimic din ceea ce ar fi dus la înfrumuseþarea
templului nu a fost neglijat. Despre acest edificiu trebuie spus cã a fost
construit în piatrã de carierã, perfect tãiatã ºi nefiind prinsã cu
instrumente de fier. Unele pietre purtau încã gravate fie caractere, fie
picturi, sau chiar desene simple, care constituiau marca carierelor de unde
au fost extrase. Respectivele desene s-au pãstrat foarte bine ºi neatinse
de-a lungul secolelor. Literele au fost trasate înainte ca pietrele sã fi fost
amplasate la locul lor. În nici un caz, nu este vorba aici de pietre tãiate
brut, aºa cum era cazul la construcþia altarelor biblice47 . Se pune în acest
mod accentul asupra ideii conform cãreia toate materialele erau bine
chibzuite ºi puse la locul unde trebuiau sã fie. Nimic nu este fãcut la
întâmplare ºi nimic nu este pus în plus sau în minus.
Prin construcþia templului ºi, mai târziu, a casei regale, regele Solomon
reuºeºte sã facã din oraºul Ierusalim una dintre marile capitale ale
Orientului Apropiat. Regina regatului din Saba48 , care a þinut sã viziteze
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Aceste scãri nu aveau nimic în comun cu scãrile în sens modern. Textul biblic, din
pãcate, nu ne furnizeazã ºi alte amãnunte suplimentare.
47
Cf. Dt 27,5.
48
Aceastã vizitã fãcutã la Ierusalim ne este relatatã în 1Rg 10,1-13. Regatul din Saba
era situat în partea de sud-vest a peninsulei arabice, dar regina din Biblie era, cu toatã
probabilitatea, din coloniile sabiene din Arabia de Nord. Motivul imediat al vizitei ar fi
putut fi stabilirea unor relaþii comerciale strânse. Regele Solomon, care era stãpân în
Transjordania ºi poseda chiar ºi Eþion-Geber, controla rutele caravanelor care legau Arabia
de Nord spre Siria ºi spre Egipt. Împreunã cu Dedan, un alt popor de origine arabicã, Saba
este de mai multe ori menþionat în Gen 10,7; 25,3; Ez 38,13. De la acest popor îndepãrtat
vor veni mai târziu magii, cu un omagiu adus viitorului Rege (cf. Ps 72,10.15), în
Ierusalimul cel nou (cf. Is 45,14; 60,6º.u. ºi Mat 2,11). Cf. Bible de Jérusalem, 338, nota e.
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personal oraºul, este o dovadã a marilor realizãri cu care se mândrea
Ierusalimul acelor vremuri.
3.2.2. Ornamentele templului
În ceea ce priveºte amenajarea interioarã a templului, trebuie spus cã
a fost realizatã în exclusivitate cu lemn de cedru sau de chiparos, de care
constructorii dispuneau din abundenþã. Piatra era acoperitã în partea
interioarã cu lemn de chiparos, iar pe partea inferioarã, cu lemn de cedru,
care era mult mai preþios, acoperind zidurile propriu-zise. Totul era
destinat frumuseþii templului ºi credinþei evreilor în Dumnezeul cel bun.
Era pentru prima oarã în istoria Israelului când, dupã secole de aºteptãri
ºi greutãþi, ºi-au vãzut în sfârºit visul împlinit. Ierusalimul, cetatea
sfântã, trebuia sã aibã dimensiuni de neegalat, care sã-i facã cinste regelui
David. „Debir”-ul era lung de 20 de coþi, larg de 20 de coþi ºi înalt de 20 de
coþi, fiind acoperit cu aur de cea mai bunã calitate. Pe pereþii exteriori ai
„hekal”-ului, ca ºi pe interiorul „debir”-ului, erau sculptaþi din abundenþã
herubini, palmieri ºi ghirlande de flori.
Textul Cronicilor se referã la un sistem de ornamentare a templului
mult mai bogat decât era prezentat în viziunea autorului deuteronomist.
Din pãcate, detaliile acestor ornamente nu ne-au fost conservate, ca sã ne
putem face o idee despre cum arãtau ele în realitate. Se presupune cã au
fost folosiþi 600 de talanþi din aur. Atât lucrãtorii fenicieni, cât ºi cei
egipteni erau forte abili în a mânui aurul ºi toate ornamentele din
metalele preþioase pentru înfrumuseþarea templului. Într-un mod
deosebit, herubinii, care se aflau puºi pe partea interioarã a templului,
meritã un comentariu a parte. De exemplu, în Sfânta Sfintelor, herubinii
erau construiþi din lemn de mãslin ºi îmbrãcaþi în aur. Ei erau înalþi de 10
coþi, adicã circa 5,15 m. Uºa Sfintei Sfintelor, fabricatã tot din lemn de
mãslin, era prevãzutã cu alte amãnunte ornamentale semnificative. Altfel
spus, la realizarea interioarã a templul s-au folosit materiale scumpe, care
sã-i facã cinste.
3.2.3. Mobilierul templului
Pentru fabricarea mobilierului templului, precum ºi a tuturor obiectelor
din metal, regele Solomon s-a asigurat tot de concursul lucrãtorului
fenician Hiram-Abi49 . El era faimos ºi foarte abil în lucrarea metalelor ºi
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Lucrãtorii în metale în acele perioade de timp îndepãrtat erau, pentru arta ºi meseria
lor, foarte respectaþi de conaþionalii lor. Mitologiile vechi aveau în panteonul lor zei
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a lemnului. Prin urmare, Hiram, originar din Tir, era în fruntea
lucrãtorilor în metal ºi în lemn, aºa cum ne relateazã 1Rg 7,13-14. Lui îi
este atribuit altarul de bronz care se afla în curtea interioarã a templului
ºi servea la sacrificiile de holocaust, precum ºi la alte jertfe. De asemenea,
ºi marea de bronz, precum ºi bazinele speciale construite de lucrãtorul
fenician au atras privirile celor cunoscãtori în materie. Astfel, Hiram a
construit columna (cf. 1Rg 7,15) ºi capitelurile din aramã (cf. 1Rg 7,16),
precum ºi alte broderii tot din aramã, destinate înfrumuseþãrii templului.
Toate acestea erau pentru a face mai frumos ºi mai atrãgãtor palatul
recent construit ºi curþile sale. Hiram a contribuit, de asemenea, la
construirea mãrii de bronz50 . Prin acest nume oarecum straniu, se avea în
vedere un bazin ºi el trebuia sã înlocuiascã spãlãtorul tabernacolului pus
la dispoziþia preoþilor51 . Aºadar, este vorba de construcþia unui rezervor
încãpãtor în care se aflau apele pentru purificare necesare cu ocazia
jertfelor la templu. Marele piese de bronz au fost turnate în valea
Iordanului, care se afla între Sochoth ºi Sareda52 , unde argila era foarte
adaptatã pentru aºa ceva.
4. Importanþa templului ºi a Oraºului Sfânt
Vechiul Testament nu ar putea fi conceput fãrã prezenþa binefãcãtoare
a templului ºi fãrã activitatea care s-a desfãºurat zi ºi noapte aici. În
funcþie de templul de la Ierusalim, au fost judecaþi regii lui Israel, care
erau consideraþi buni sau rãi. Lor le revenea obligaþia, dar ºi datoria sã
vegheze la modul cum se desfãºurau jertfele, la modul cum era pãstratã
ordinea internã în timpul ceremoniilor, precum ºi la disciplina ce se cerea
în asemenea ocazii. Au fost judecaþi profeþii care au considerat o datorie
a lor sã vesteascã cuvântul lui Dumnezeu, apãrând cu strãºnicie
unicitatea divinã ºi moralitatea, atât în vremuri de pace, cât ºi în
vremurile tulburi. În sfârºit, au fost judecaþi preoþii, cei ce aveau sarcina

meºteºugari.
50
Este vorba, cu toatã probabilitatea, de un vas care trebuia sã fie, prin dimensiunile
sale, o reprezentare simbolicã a oceanului cosmic.
51
Cf. Ex 30,18-22.
52
Sochoth era un orãºel în valea Iordanului, unde regele Solomon producea cele
necesare pentru templu (cf. 1Rg 7,46; 2Cr 4,17). Cât priveºte Sareda, pot fi fãcute
urmãtoarele consideraþii. Sareda este numit, de asemenea, Sartun ºi este situat în tribul
lui Efraim in Transiordania, în apropiere de malul oriental al Iordanului, aproape de
patria lui Galaad (cf. Jud 7,22; Ios 3,16; 1Rg 4,12; 7,46).
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sã ducã la bun sfârºit ceremoniile de la templu53 . Literatura psalmicã
abundã în trimiteri de tot felul referitoare la Ierusalim, oraºul sfânt, sau
la templu, lãcaºul unde Domnul sãlãºluia. Un singur citat þine sã
zugrãveascã marea dragoste a evreilor pentru Ierusalim ºi templul sãu:
„Cât sunt de iubite sunt lãcaºurile tale, Doamne Sabaot! Doreºte ºi se
sfârºeºte sufletul meu dupã curþile Domnului; inima mea ºi trupul meu
s-au bucurat de Dumnezeul cel viu!” (Ps 84,2-3).
Comparat cu soarta marilor cetãþi ale antichitãþii, Ierusalimul ºi
templul sãu au dãinuit peste veacuri atât cât Dumnezeu a binevoit sã
locuiascã în el. Locuitorii Ierusalimului se mândreau cu oraºul lor ºi cu
templul construit de ei ca un semn al prezenþei lui Dumnezeu printre ei:
„Noi avem o cetate întãritã!”54 . Atât Ierusalimul, cât ºi templul, trebuie
spus, au cunoscut momente de glorie, dar ºi de declin ºi de crizã profundã.
Oraºul aºezat la rãscruce de drumuri a fost mãcinat de tot felul de lupte
interne, de diviziuni inutile, cauzate de tot felul de rupturi, unele mai
grele, altele mai uºoare, ºi care toate cereau pedeapsa imediatã a lui
Dumnezeu asupra lor.
*****
Cine merge ºi astãzi în pelerinaj la Ierusalim poate vedea cã oraºul mai
pãstreazã ºi acum ceva tainic ºi ascuns din fizionomia ºi grandoarea sa de
odinioarã. Parcã nu s-a pierdut totul în negura vremurilor. Cine ar fi avut
curajul sã prezicã un astfel de deznodãmânt, pentru un oraº care era ca
o floare pe harta geograficã de atunci? ªi totuºi, aºa s-a întâmplat!
Nici celelalte oraºe n-au avut o soartã mai fericitã. Gloria de altãdatã
a renumitelor cetãþi ale lumii antice s-a stins de mult, ele rãmânând o
ruinã. Nici întinderea sau opulenþa lor nemãsuratã, nici puterea lor
militarã sau strãlucirea palatelor, nici bogãþia ºi nici forþa lor, care pãreau
înfrãþite cu veºnicia, nu le-au ajutat absolut la nimic. Timpul, care trece
în mod inexorabil, ºi-a pus amprenta de mult peste toþi ºi toate.
Poate nici o altã cetate din lume nu a fost de-atâtea ori luatã cu asalt,
aºa cum a fost luat Ierusalimul. Toþi tânjeau dupã el ºi ar fi vrut sã-l
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A fost emisã ipoteza dupã care templul de la Ierusalim ar fi fost doar o simplã capelã
regalã. Bineînþeles cã acest lucru ar fi micºorat foarte mult importanþa templului. Desigur,
el era unul dintre palatele de mãrime oarecum medie printre celelalte palate zidite de
regele Solomon. El l-a înzestrat cu toate cele necesare; la fel procedeazã ºi ceilalþi regi, deºi
unii îºi însuºirã din bunurile donate pentru templu.
54
Cf. Is 26,1.
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cucereascã ºi sã-i rãpeascã bogãþiile. Pe de altã parte, Ierusalimul nu a
fost niciodatã un oraº al muzelor sau al literelor, în care sã-ºi dea întâlnire
mari scriitori sau diferiþi artiºti cunoscuþi pe atunci. El a fost, în schimb,
un loc privilegiat al marilor întâlniri religioase. De fapt, gloria acestui oraº
se datoreazã, înainte de toate, istoriei sale religioase ºi oamenilor care, cu
credinþã puternicã, au ºtiut sã anime aceastã istorie prin care însuºi
Dumnezeu le-a vorbit ºi care a devenit ºi istoria mântuirii noastre. Toate
aceste lucruri s-au derulat în templul de la Ierusalim. Aici era sanctuarul
naþional al poporului evreu ºi centrul sãu. Dacã regele avea un loc central
în tot ce se desfãºura la templu, aceasta se datora, în primul rând,
faptului cã regele era stãpânul principal, iar rolul sãu era de conducãtor
secund al lui Dumnezeu. Chiar dacã regele nu era preot ºi nici nu
îndeplinea vreo funcþie sacerdotalã, asigura totuºi cã toate acestea la un
loc aveau un caracter eminamente sacru.
La întoarcerea din exil, templul a devenit centrul vieþii naþionale ºi
religioase a lui Israel. El era pentru evrei locul unde Dumnezeu locuia în
mijlocul poporului sãu. În 1Rg 8,10-13 se fac referinþe la faptul cã un nor,
semn al prezenþei lui Dumnezeu, a umplut templul55 . În mijlocul
întunericului, care cuprinsese întreg pãmântul, micuþa colinã a Sionului
era asemenea unui far puternic care rãzbate ºi iradiazã lumina sa în
bezna ce cuprinsese de mult lumea pãgânã. Aceastã luminã însemna
religia ºi cunoaºterea Dumnezeului cel unic ºi atotputernic. Aceasta a fost
marea contribuþie a unui oraº modest, dar puternic prin implicaþiile sale
în soarta lumii. Templul de la Ierusalim ºi-a fãcut cunoscute lumii întregi
ideile religioase importante: monoteismul pur, moralismul ºi aºteptarea
mesianicã. De fapt, aceste trei puncte fundamentale au contribuit în mod
substanþial la importanþa crescândã a Templului, atât din punct de vedere
religios, cât ºi din punct de vedere al credinþei iudaice. Ierusalimul a
îndeplinit, de-a lungul vremii, rolul de cetatea lui Dumnezeu56 .
Þinând cont de toate acestea, Ierusalimul ºi templul au devenit
imaginea vie a providenþei ºi locul preferat al manifestãrilor puterii ºi
autoritãþii lui Dumnezeu, a bunãtãþii ºi dreptãþii sale, a înþelepciunii ºi
bunãtãþii sale, pânã când la orizont îºi va face apariþia sacrificiul suprem
al Mântuitorului nostru, care va pune hotar definitiv lumii vechi.
Ierusalimul continuã ºi dupã aceea sã rãmânã cetatea sfântã pentru toþi
evreii, care nu-ºi puteau închipui o altã fericire mai mare, decât sã fie
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Cf. V. PETERCA, „Ein midraschartiges Auslegungsbeispiel zugunsten Salomos. 1 Kön
8,12-13 / 3 Reg 8,53a”, BZ 31 (1987) 270-275.
56
Cf. Ps 87,3.
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îngropaþi ºi ei împreunã cu pãrinþii lor în valea lui Iosafat57 . De fapt,
începând cu acest moment, Ierusalimul a devenit patria tuturor, mai întâi
a evreilor, dar ºi a creºtinilor, pe care Cristos i-a stropit cu sângele sãu de
pe lemnul crucii. Sub stãruinþa apostolilor, care este comparabilã cu cea
a profeþilor din Vechiul Testament de odinioarã, Ierusalimul a devenit de
mult imaginea plinã de viaþã a Bisericii creºtine ºi, implicit, a cerului.
Aº dori sã închei cu un citat luat tot din psalmi, ca sã arãt dragostea ºi
respectul evreului biblic pentru templul sãu: „Domnul a ales Sionul ºi a
dorit sã-ºi aºeze acolo lãcaºul sãu, spunând: «Acesta este locul meu de
odihnã în veac de veac! Aici voi sãlãºlui, cãci aºa a fost dorinþa mea. Voi
binecuvânta din belºug Sionul, iar pe sãracii lui îi voi sãtura de pâine!»”
(Ps 132,13-15).

57

Etimologic, aceastã expresie înseamnã „Iahve judecã” ºi este numele simbolic al
locului unde Dumnezeu judecã toate naþiunile. Mai este numitã ºi „Valea deciziei”, care
este similarã cu Valea Cedronului, care se aflã la sud-est de templu. Acest nume apare deabia în secolul al IV-lea d.C. Cf. Bible de Jérusalem, nota de la Ioel 4,2.

