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Abstract 
Christhood, one of the main themes of the Old Testament, 

is very significant in Isaiah too. The prophet, besides espousing 
the royal Davidic Christhood foreseen  a long time before him, 
brings forth a totally new messianic element, hypostatized by the 
enigmatic character introduced as hw"hy> db,[,. 

Throughout this article I’ve reviewed the most well-known 
interpretations of hw"hy> db,[,, by analyzing the pre-Christian and 
post-Christian Hebrew construals, as well as the interpretations of 
Christian theology. The latter has developed five major 
interpretations linked to the identity of hw"hy> db,[,: the messianic 
interpretation, the allegorical interpretation, the corporate 
personality interpretation, the historical-individual interpretation 
and the mythological interpretation.  

Going deeper into the messianic interpretation of hw"hy> db,[,, 
I’ve argued that The Servant of the Lord is an individual person: 
rather than being a corporate personality, He is a person of the 
future. Rather than being a character belonging to the past, He 
has a mission that is universal, not national. He has the calling of a 
prophet, priest and king and can be identified with the  Messiah. 

The features of hw"hy> db,[, in Isaiah’s four songs have been 
fulfilled  in detail in the life of Lord Jesus. Reading Isaiah 53 one 

                                                 
1 Partea întâi a acestui articol se găseşte în Plērōma, anul VIII, nr. 4, decembrie, 
2006, p. 5-36. 
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feels as though the author had witnessed the crucifixion of Jesus 
and afterwards wrote down his impressions of the event. 

 
 
4. Portretul hw"hy> db,[, în Cântecele Robului din 

Deutero-Isaia 
 
Aşa după cum am arătat anterior, cele patru cântece pot fi 

identificate în următoarele texte: primul cântec - 42:1-4,  al doilea 
cântec - 49:1-6, al treilea cântec - 50 :4-9 şi al patrulea cântec -
52:13-53:12. În continuare, vom analiza modul în care este descris 
portretul Robului Domnului în textul celor patru cântece. 

 
4.1 Primul cântec – Is. 42:1-4; chemarea, echiparea şi 

misiunea hw"hy> db,[, 
 
În acest pasaj, cel care vorbeşte este Yahve iar robul, 

despre care se vorbeşte este un personaj anonim. Cu toate că 
identitatea Robului este ţinută ascunsă, totuşi în textul cântecului 
şi în „pasajul replică” ne este prezentată în detaliu chemarea, 
echiparea şi misiunea Robului. 

 
4.1.1. Chemarea în slujbă a Robului 
În v. 1 prin cuvântul !he- iată, se reia ideea din 41:29, unde 

se subliniază inutilitatea idolilor. Contrastând zădărnicia credinţei 
în idolii deşerţi, prin expresia !he se anunţă revelarea adevărului, a 
credinţei în adevăratul Dumnezeu. Yahve cheamă în slujba sa un 
serv pe care îl numeşte yDIb.[; şi yrIßyxiB.. Prin aceste cuvinte este 
subliniată înalta chemare a Robului precum şi relaţia lui cu Yahve. 
Robul are tot sprijinul lui Yahve şi se bucură de trecere în ochii 
lui. Ca replică a imnului din primele patru versete avem următorul 
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pasaj (5-8), unde, în v. 6 se subliniază din nou chemarea Robului; 
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire”, precum şi 
relaţia lui strânsă cu Yahve; „Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te 
voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor”. 

 
4.1.2. Echiparea pentru slujbă a Robului 
Chemarea specială a Robului este urmată de o echipare 

potrivită cu misiunea pe care o are. V. 1 subliniază „Am pus Duhul 
Meu peste El“. Expresia ebraică yxiWr yTit;n" subliniază caracterul 
continuu al echipării Robului.2 Cuvântul !t;n" (a da) în qal perfect, 
marchează finalitatea acestei echipări.  Robul este echipat cu 
Duhul conform cu profeţia mesianică din Is. 11:2 unde se 
spune„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de 
pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.“ 
Această echipare subliniază caracterul mesianic al Robului 
Domnului. 

 
4.1.3. Misiunea Robului 
După prezentarea chemării şi a echipării sale, primul cântec 

vorbeşte despre misiunea cu care este însărcinat Robul. Misiunea 
Robului este descrisă prin două expresii: expresia ayciAy jP'v.mi şi 
expresia hr'At. Prima expresie ayciAy jP'v.mi  – va vesti judecata, 
dreptatea - sugerează activitatea unui judecător, preot sau rege3, 
care anunţă o decizie juridică legală. Cuvântul jP'v.mi apare în textul 
cântecului de trei ori şi, în acest context, înseamnă mai mult decât 
un cod de legi; cuvântul are sensul de dreptate, judecată; adevărata 
lege este expresia voii lui Dumnezeu ca adevărată religie. Cuvântul 
hr'At are sensul de lege, direcţie, instrucţiuni precise. În misiunea 
sa, hw"hy> db,[, va vesti naţiunilor dreptatea, o va vesti în acord cu 
                                                 
2 C.R. North, The Second Isaiah, Oxford, 1964, p. 107. 
3 C.R. North, The Suffering Servant in Deutero-Isaiah, Oxford, 1963, p. 140. 
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adevărul, nu se va lăsa până nu va aşeza dreptatea pe pământ şi, ca 
urmare, naţiunile vor nădăjdui în legea lui. În replică, v. 6 vorbeşte 
despre Rob ca fiind în final ~yIAG rAa - Lumina neamurilor.  

Primul cântec vorbeşte nu numai despre misiunea Robului, 
ci şi despre caracterul misiunii sale. În misiunea sa, Robul va fi 
blând: „El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe 
uliţe.“ (Isaia 42:2), va acorda o nouă şansă celor căzuţi şi pe 
moarte: „Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va 
stinge.“ (Isaia 42:3), va fi perseverent: „El nu va slăbi, nici nu se va 
lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ (Isaia 42:4) şi misiunea lui va 
inspira speranţă „şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”“ (Isaia 42:4). 

Begrich4 a sugerat  o interpretare foarte originală pentru 
primul cântec. El vede în hw"hy> db,[, un „rob al regelui”, un oficial a 
cărui datorie era aceea de a face publice deciziile juridice luate de 
către rege. După cum susţine Begrich, era obiceiul ca aceste decizii 
să fie anunţate pe străzi şi să fie confirmate prin ruperea unui băţ 
şi prin stingerea lămpii persoanei condamnate. În mod particular, 
judecata pe care hw"hy> db,[, o anunţă este graţierea poporului Israel 
de către Yahve şi audienţa căreia i se adresează mesajul este 
format din celelalte naţiuni. Interpretarea propusă de către Begrich 
este atractivă, dar nesatisfăcătoare. Begrich nu spune nimic despre 
identitatea Robului, ci numai precizează o posibilă explicaţie 
contextuală legată de misiunea Robului. 

Revenind la portretul Robului Domnului, rezumăm că în 
primul cântec este subliniată chemarea şi alegerea Robului de a fi 
servul lui Yahve, echiparea sa cu Duhul în vederea misiunii de a 
aduce pe pământ dreptatea şi nădejdea în legea lui. 

 
 

                                                 
4 Ibidem, p. 142. 
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4.2. Al doilea cântec – Isaia 49:1-6: „hw"hy> db,[,” ca 
Lumină a Neamurilor 

 
Dacă în primul cântec se vorbeşte despre Rob, şi cel care 

vorbeşte este Yahve, în al doilea cântec, Robul vorbeşte despre 
sine însuşi. În primul cântec se prezintă chemarea lui hw"hy> db,[, din 
perspectiva celui care l-a chemat în slujbă, respectiv a lui Yahve, în 
al doilea cântec avem perspectiva subiectivă, a Robului.  

În primul cântec avem iniţierea şi rostirea chemării, iar în al 
doilea avem conştientizarea şi perceperea subiectivă a chemării. 
Robul se adresează ostroavelor şi popoarelor îndepărtate, 
spunându-le că Yahve l-a chemat pentru slujba lui încă înainte de 
a se naşte şi l-a ales încă de la naşterea sa: „Ascultaţi-Mă, ostroave! 
Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi 
M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei.“ (Isaia 49:1) V. 2 subliniază 
echiparea Robului; „Domnul …Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a 
acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în 
tolba Lui cu săgeţi,“ (Isaia 49:2). hw"hy> db,[, este conştient că principala 
sa misiune este să vorbească tăios şi clar, ca o sabie ascuţită şi că în 
misiunea sa îşi va atinge ţinta asemenea unei săgeţi în mâna unui 
bun arcaş.  

Cu toate că a fost pregătit încă de la început pentru lucrare, 
totuşi va fi un timp de aşteptare până când Robul îşi va începe 
misiunea. Pentru moment, el este pregătit şi trece neobservat, 
asemenea unei săgeţi ascunse într-o tolbă, dar la momentul 
potrivit va fi evident că Yahve l-a chemat şi i-a zis: „Israele, Tu eşti 
Robul Meu, în care Mă voi slăvi.” (Isaia 49:3). V. 4 reflectă 
dezamăgirea pe care hw"hy> db,[, o resimte, datorită faptului că, pentru 
moment, nu a reuşit în misiunea sa. Această dezamăgire denotă că 
între v. 3 şi v. 4 a trecut o anumită perioadă de timp, perioadă în 
care Robul a muncit din greu, dar fără un rezultat evident. Cu 
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toate acestea, Robul continuă să se încreadă în Yahve şi să fie 
încrezător că misiunea lui va reuşi în final. Însărcinarea Robului 
era aceea de a aduce înapoi la Yahve pe Iacov şi pe Israel: „Ca să 
aduc înapoi la El pe Iacov, şi pe Israel, care este încă împrăştiat“ (Isaia 
49:5). 

Acest aparent eşec implică intervenţia lui Yahve, care, 
departe de a renunţa la misiunea cu care l-a trimis pe Robul său, 
lărgeşte şi mai mult spectrul misiunii şi chemării Robului: „El zice: 
«Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să 
aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, 
ca să duci mântuirea până la marginile pământului»“ (Isaia 49:6). 
Misiunea lui hw"hy> db,[, capătă caracter internaţional. El nu se va opri 
doar la seminţiile risipite ale lui Iacov, ci va continua până la 
marginile pământului. Interpretând acest verset, Skinnker 
consemnează: „Restaurarea lui Israel este partea cea mai mică a misiunii 
tale ca rob al meu”.5  Fiind Lumina neamurilor, hw"hy> db,[,  va aduce 
mântuirea până la marginile pământului. În acest fel, prin misiunea 
sa va fi restaurat nu numai poporul Israel, ci toate naţiunile 
pământului. 
 

4.3. Al treilea cântec – Isaia 50:4-11: conflictul lui „hw"hy> 
db,[,” cu oponenţii 

 
La fel ca în cel de-al doilea cântec, şi în al treilea, cel care se 

adresează este Robul. El vorbeşte despre sine în faţa unui 
auditoriu neprecizat, probabil în faţa poporului la care a fost 
trimis. Prin ceea ce spune despre sine, Robul ne face, după cum 

                                                 
5 Cf. Brevard  S. Childs, Isaiah, Weatminster John Knox Press, Lousiville, 
Kentucky, 2001, p. 325. 
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afirmă Chialda6, să pătrundem adânc în taina vieţii sale. Yahve, 
care l-a ales pentru împlinirea scopului său veşnic, se îngrijeşte ca 
să-l pregătească pentru această măreaţă misiune. Domnul i-a dat o 
limbă iscusită, ca să ştie să învioreze cu vorba pe cel doborât de 
întristare. În fiecare dimineaţă Yahve îl trezeşte ca să înveţe, cum 
învaţă nişte ucenici. Robul dovedeşte o evidentă docilitate: 
„Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu   
M-am tras înapoi“ (Isaia 50:5).  

Robul nu s-a ferit de suferinţele pe care le presupunea 
chemarea sa, şi-a oferit spatele şi obrajii celor care îl loveau, barba 
celor care doreau să i-o smulgă şi nu şi-a ascuns faţa de ocări şi de 
scuipări. În acest pasaj avem o descriere a Robului în ceea ce 
numea C. North „Ghetismanii Robului”7. 

În mijlocul acestor suferinţe hw"hy> db,[, şi-a păstrat încrederea 
în Domnul şi, prin urmare, a simţit din plin ajutorul Său. Ajutorul 
Domnului l-a făcut să fie perseverent în misiunea sa; ştiind că cel 
care îl îndreptăţeşte este aproape şi că nu va fi dat de ruşine. hw"hy> 
db,[, ştie că biruinţa este de partea lui, de aceea se simte deasupra 
oricărei acuzaţii omeneşti: „Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine 
Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia îi 
va mânca“ (Isaia 50:9). 

Trebuie să observăm că, până la un moment dat, Robul 
vorbeşte despre sine la timpul trecut, arătând greutăţile prin care a 
trecut şi învăţămintele pe care le-a desprins din aceste suferinţe, iar 
de la un anumit moment vorbeşte la prezent, exprimându-şi 
concluziile pe care le trage din experienţa sa, şi care acum îi vor 
amprenta pentru totdeauna viitorul. Foarte uşor poate fi făcută 
aici o paralelă cu al doilea cântec, în care, la un moment dat, este 

                                                 
6 Mircea Chialda, Ebed-Yahve, Anuar 1939-1940, Diocezana Caransebeş, 1940, 
p. 203. 
7  C.R. North, op. cit., p. 146. 
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menţionată o anumită dezamăgire (49:4), un sentiment de 
neputinţă, dar care repede se risipeşte datorită intervenţiei lui 
Yahve. Ca şi în primele două cântece hw"hy> db,[, este instrumentul lui 
Yahve, prin care luptă cu duşmanii săi pentru a răspândi în lume 
dreptatea şi a întemeia o împărăţie a păcii, care să se întindă până 
la marginile pământului. 

Al treilea cântec adânceşte chemarea şi misiunea Robului, 
făcând legătura dintre al doilea cântec, unde este anunţată 
chemarea la suferinţă a Robului, şi al patrulea cântec, în care 
caracterul şi greutatea chemării sale sunt duse la bun sfârşit. 
 

4.4. Al patrulea cântec - Isaia 52:13-53:12: biruinţă 
prin sacrificiu 

 
Al patrulea cântec este considerat capodopera literaturii 

clasice ebraice8. Poemul începe cu un pasaj (Is. 52:13-15) în care 
cel care vorbeşte este Yahve şi cel despre care se vorbeşte este 
Robul. Poemul se referă la acea perioadă de timp din misiunea 
Robului, în care, împlinindu-şi chemarea, Robul a devenit o 
privelişte pentru oameni - „După cum pentru mulţi a fost o pricină de 
groază – atât de schimonosită Îi era faţa, şi atât de mult se deosebea 
înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor –“ (Is. 52:14). Misiunea Robului 
pare un eşec, însă planul lui Yahve nu se încheie în acest moment. 
Pentru hw"hy> db,[, sunt prevestite vremuri de glorie, vremuri în care 
„pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor 
închide gura.“  (Is. 52:15). 

În cap. 53 avem o altă perspectivă; acum cel care vorbeşte 
este autorul, care, reflectând adânc la chemarea şi misiunea 
Robului, îl reprezintă pe poporul la care a fost trimis Robul şi se 

                                                 
8  Mircea Chialda, op. cit., p. 206. 
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adresează în numele lui. hw"hy> db,[, vine în mijlocul poporului Israel, 
venirea sa este pregătită şi anunţată de profeţi, poporul însă nu-l 
primeşte bine. Acei puţini care îl primesc cu inimile deschise pe 
hw"hy> db,[, se întreabă: „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a 
cunoscut braţul Domnului?“ (Isaia 53:1). 

Robul a venit ca braţ al Domnului. Poporul păcătuise 
împotriva lui Yahve, consecinţele urmau sa se arate în curând, 
păcatele urmau să fie răzbunate, judecata lui Yahve era aproape. În 
acest context a venit hw"hy> db,[,. Misiunea lui a fost aceea de a face 
înlocuirea poporului. Avem aici ceea ce se va numi mai târziu 
„ispăşire prin substituire”.   

În cuvinte patetice şi de o rară profunzime este descris 
martirajul Robului: „El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un 
Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire 
ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa 
de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă... 
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci 
la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a 
fost luat prin apăsare şi judecată… Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi 
mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire 
şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.  Domnul a găsit cu cale să-L 
zdrobească prin suferinţă”. 

În misiunea sa, Robul nu a fost înţeles de către poporul 
pentru care pătimea. Autorul consemnează: „Şi noi nu L-am băgat în 
seamă... şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit”. 
Poporul este acum în momentul pocăinţei, vălul este dat de pe 
ochi şi Israel recunoaşte că „El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile 
noastre le-a luat asupra Lui… dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste 
El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi…Domnul a făcut să cadă asupra 
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Lui nelegiuirea noastră a tuturor…dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut 
că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu? Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… 
Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de 
urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui… 
pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor 
fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei 
vinovaţi”. 

După moartea sa, Robul va renaşte, va învia (acest aspect 
nu este subliniat clar, dar este presupus de context) şi se va bucura 
de rodul muncii lui. Va vedea o sămânţă de urmaşi şi se va înviora.  
În ultimele două versete ale poemului, Yahve intervine, vorbind 
despre gloria finală a Robului său celui neprihănit. 

Ceea ce avem în acest poem este o prefigurare a doctrinei 
nou-testamentare a ispăşirii. Calea Robului este cale suferinţei. El 
este biruitor nu ocolind suferinţa, ci asumând-o. El este biruitor 
prin sacrificiu. 

 
5. Identitatea hw"hy> db,[, în Deutero-Isaia 

 

Problema majoră în poemele Robului din Deutero-Isaia 
este legată de identificarea lui hw"hy> db,[,. În capitolul 3 al prezentului 
studiu, am trecut în revistă cele mai importante interpretări pe care 
Cântecele Robului le-au primit în istoria gândirii teologice. 
Diversitatea interpretărilor şi diferenţele majore dintre diferitele 
abordări subliniază complexitatea problemei hw"hy> db,[,  în Deutero-
Isaia.  

În continuare, aducând argumentele necesare, vom stabili 
identitatea lui hw"hy> db,[, în cele patru cântece. Fără a pretinde o 
tratare exhaustivă a subiectului, considerăm că în Deutero-Isaia: 
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5.1. hw"hy> db,[, este o persoană, nu un personaj colectiv 
 

La întrebarea: reprezintă hw"hy> db,[,, în viziunea lui Isaia, o 
persoană sau un personaj colectiv? – unii au răspuns fără ezitare: e 
numai persoană, alţii au spus că e numai personaj colectiv, iar alţii 
au încercat să armonizeze cele două poziţii sugerând o soluţie de 
mijloc. Principalul argument al interpretării colective9 este dat de 
faptul că, în foarte multe pasaje din Deutero-Isaia, Robul 
Domnului este identificat cu Israel sau este numit Israel. Cele mai 
importante texte sunt următoarele: „Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, 
pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu,“ (Is. 41:8), 
„Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales! (…) Nu te 
teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.“ (Is. 44:1-
2), „Ţine minte aceste lucruri, Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul Meu. Eu 
te-am făcut, tu eşti robul Meu, Israele, nu Mă uita!“ (Is. 44:21).  

Este evident faptul că în toate aceste pasaje cuvântul db,[, 
are un sens colectiv, reprezentându-l pe poporul Israel. 

În pofida acestui argument şi al altora asemănătoare, 
considerăm că hw"hy> db,[, este o persoană individuală, nu un 
personaj colectiv. Această poziţie o fundamentăm pe următoarele 
argumente: 

 
5.1.1. În Deutero-Isaia există diferenţe majore între db,[, 

Israel ca naţiune şi hw"hy> db,[, ca persoană. 
Este adevărat că în anumite pasaje Israel, ca naţiune, este 

numit db,[,, însă între db,[, - Israel şi hw"hy> db,[, din cele patru poeme 
nu poate fi stabilită o legătură de identitate din cauza diferenţelor 
esenţiale care există între cei doi „Robi”.  
                                                 
9 Interpretarea colectivă identifică în linii mari pe hw"hy> db,[, cu poporul Israel. 
Pentru diferitele nuanţe ale interpretării colective vezi cap. 3 al prezentului 
studiu. 
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Bernhard Anderson10 a făcut o analiză riguroasă a 
diferenţelor dintre pasajele în care Robul este prezentat ca fiind 
Israel şi cele în care este prezentat anonim. Diferenţele rezultate 
din analiza lui Anderson sunt următoarele: 
• Israel disperă (40:27, 41:8-10, 49:14);  Robul - persoana - nu e 

descurajat (42:4, 50:7-9) 
• Israel este răzvrătit şi păcătos (48:4, 43:27); Robul nu e 

răzvrătit, ci credincios (50:5, 53:4, 6-12) 
• Israelul e orb şi surd (42:18-25); Robul e atent şi sensibil (50:4-

5) 
• Israelul suferă fără să vrea şi urmăreşte răzbunarea (41:11-13, 

51:21-23); Robul îşi asumă răbdător şi conştient suferinţa 
(50:6, 53:4-9) 

• Israel suferă pentru propriile păcate (42:24-25, 43:22-28, 46:6, 
50:1); Robul suferă nevinovat pentru păcatele altora (53:1-12) 

• Israel trebuie să fie răscumpărat (43:1-7); Robul este 
răscumpărătorul (49:5) 

Aceste diferenţe majore între db,[, -Israel şi hw"hy> db,[, impun 
ca Robul din cele patru poeme să fie interpretat nu în sens 
colectiv, ci ca persoană individuală. 

 
5.1.2. Exilul lui laer'f.yI db,[, nu este identic cu suferinţele lui  

hw"hy> db,[,. 
S-a argumentat că suferinţele suportate de Robul din cele 

patru cântece se regăsesc în exilul babilonian al poporului Israel. 
Identificarea exilului babilonian cu suferinţele lui hw"hy> db,[, ducea la 
concluzia că Robul este un personaj colectiv şi nu unul individual. 

                                                 
10 Bernhard Anderson, The Living World of the Old Testament, Londra, 1964, p. 
419, apud  Antonie Plămădeală, Câteva probleme în legătură cu Ebed-Iahve în 
Deutero-Isaia, Mitropolia Banatului, Nr. 1-3, 1970, p. 85. 
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Făcând însă o analiză atentă, este evident faptul că exilul 
babilonian al lui Israel nu este identic cu suferinţele lui hw"hy> db,[,. 
Devastarea lui Iuda, dărâmarea Templului şi ducerea în robie au 
fost cele mai mari tragedii care s-au abătut peste Israel. Aceste 
nenorociri au venit ca pedeapsă pentru că Israel a încălcat 
legământul său cu Yahve. Israel a fost dus în exil ca să plătească 
pentru păcatele sale: „Vorbiţi bine Ierusalimului, şi strigaţi-i că robia lui 
s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului 
de două oricât toate păcatele lui“ (Is. 40:2).  Spre deosebire de Israel, 
hw"hy> db,[, a suferit nu pentru păcatele sale, ci pentru păcatele altora 
- ale poporului: „Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile 
noastre le-a luat asupra Lui…Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste 
El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi…Domnul a făcut să cadă asupra 
Lui nelegiuirea noastră a tuturor…cine din cei de pe vremea Lui a crezut că 
El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu?” (Is. 53). 

Israel suferă exilul din cauza propriilor sale păcate, hw"hy> db,[, 
suferă substitutiv pentru păcatele poporului său. Dacă am accepta 
că hw"hy> db,[, este poporul Israel, atunci el ar trebui să sufere pentru 
păcatele sale personale. Robul însă nu suferă pentru păcatele sale, 
ci pentru ale poporului, ceea ce evidenţiază faptul că Robul nu 
poate fi identificat în sens colectiv, ci numai în sens individualist. 

 
5.1.3. Relaţia hw"hy> db,[, - laer'f.yI db,[,  cu celelalte naţiuni 
Interpretarea colectivă a cântecelor Robului susţine că  

Israel ca Rob al lui Yahve suferă în mod nevinovat înaintea şi 
pentru păcatele naţiunilor11. În Is. 53, Robul este Israel, iar cei 
care vorbesc sunt naţiunile. Dacă acest fapt este adevărat, atunci ar 
                                                 
11  Harry Orlinsky, The So-called „Servant of God” and „Suffering Servant” in Second 
Isaiah, Leiden, 1977, p. 27. 
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trebui ca în cartea lui Isaia Israelul să fie prezentat ca suferind 
pentru binele naţiunilor şi nu pentru propriile păcate, lucru care 
nu se întâmplă.  

Mai mult, într-o serie de pasaje din Deutero-Isaia  putem 
observa reversul: „Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, 
sunt ca praful pe o cumpănă…Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea 
Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune” (40:15, 17); „Iată, înfruntaţi, 
şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi 
vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc. Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se 
certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine” 
(41:11-12); „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, 
Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia 
şi Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti 
preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta” 
(43:3-4); „Aşa vorbeşte Domnul: «Câştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei 
şi ale Sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. 
Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite, se vor închina 
înaintea ta, şi-ţi vor zice rugându-te: 'Numai la tine se află Dumnezeu, şi nu 
este alt Dumnezeu afară de El.'» Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te 
ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!” (45:14-15);  „Pogoară-
te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de 
domnie, fiica Haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută… Şezi 
într-un colţ, şi taci, fata Haldeilor! căci nu te vor mai numi împărăteasa 
împărăţiilor. Mă mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem moştenirea, şi-i 
dădusem în mâinile tale: dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul 
asupra bătrânului…De aceea nenorocirea va veni peste tine, fără să-i vezi 
zorile; urgia va cădea peste tine, fără s-o poţi împăca; şi deodată va veni peste 
tine prăpădul, pe neaşteptate” (47:1-15). 

În toate aceste pasaje este evident că laer'f.yI db,[, nu suferă 
pentru naţiuni, ci că el a fost dat pentru moment pe mâna 
neamurilor, dar va veni ziua în care Israel va fi izbăvit şi atunci se 
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va răzbuna pe prigonitori săi. Spre deosebire de laer'f.yI db,[,, hw"hy> 
db,[, va fi lumina neamurilor - ~yIAG rAa, va vesti dreptatea - ayciAy 
jP'v.mi va suferi pentru păcate şi va duce mântuirea până la marginea 
pământului.  laer'f.yI db,[, are o misiune cu caracter naţionalist iar hw"hy> 
db,[, o misiune cu caracter internaţional, misiune care, cuprinzând 
toate naţiunile, devine universală. 

Aceste perspective misionare diametral opuse certifică 
faptul că Robul nu poate fi interpretat ca personaj colectiv, ci ca 
persoană. 

 
5.1.4. Descrierea lui hw"hy> db,[, în cele patru poeme se 

potriveşte mai bine unei persoane decât unei colectivităţi. 
În cele patru cântece, avem elemente descriptive care se 

potrivesc mai bine unei persoane decât unui grup sau unui popor. 
În 42:1-6 citim: „Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor 
judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul.…Eu, Domnul, Te-am 
chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune 
ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor”; în 49:1-6: „Eu 
Mă gândeam: «Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos Mi-am istovit 
puterea.» Şi acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele 
mamei ca să fiu Robul Lui… El zice: «Este prea puţin lucru să fii Robul 
Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. 
De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la 
marginile pământului.»”; în 50:4-9 citim: „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o 
limbă iscusită, …în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum 
ascultă nişte ucenici… Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi 
obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi 
de scuipări”; iar în cântecul din capitolul 53 trăsăturile personale 
sunt şi mai evidente. În al patrulea poem este foarte clară 
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deosebirea dintre poporul care acuză, pentru care se suferă şi 
Robul care este acuzat şi care suferă12.  

Cântărind cu obiectivitate cele patru argumente putem 
concluziona că hw"hy> db,[, este în Deutero-Isaia este mai degrabă o 
persoană individuală, decât una colectivă.  
 

5.2. hw"hy> db,[, este mai degrabă o persoană a viitorului 
decât un personaj al trecutului. 
 

Chiar dacă în cercetarea vechitestamentară mulţi teologi au 
ajuns la un consens cu privire la faptul că Robul este o persoană şi 
nu un personaj colectiv, aceşti cercetători nu au ajuns la o 
concluzie unitară cu privire la încadrarea istorică a persoanei 
Robului. Unii au încercat să demonstreze faptul că hw"hy> db,[, este o 
figură istorică. Au fost căutate analogii în istoria veche a Israelului 
şi în istoria contemporană a autorului13 şi s-au formulat diferite 
soluţii în identificarea Robului14. Alţii consideră că hw"hy> db,[, este 
un personaj al viitorului. 

Cântărind cele două interpretări, considerăm că Robul nu 
este un personaj din trecutul sau din prezentul autorului, ci este o 
persoană a viitorului.  Cântecele hw"hy> db,[, reprezintă o reală 
profeţie, a cărei împlinire nu este o previziune logică a unor 
inevitabile evoluţii istorice imediate. Când facem această afirmaţie 
ne bazăm pe următoarele argumente: 

 

                                                 
12 Vezi Is. 53:1-12. 
13 Antonie Plămădeală, Câteva probleme în legătură cu Ebed-Iahve în Deutero-Isaia , 
Mitropolia Banatului, Nr. 1-3, 1970, p. 74. 
14 Vezi cap 3. al prezentului studiu. 
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5.2.1. Nu există nici un personaj în istoria lui Israel care să 
potrivească în totul cu hw"hy> db,[, descris în Deutero-Isaia. 

În cercetarea teologică au fost consideraţi ca fiind hw"hy> db,[, 
Moise, Ezechia, Isaia, Zorobabel, Ozia, Ioiachin, Ieremia, 
Ezechiel, Cirus, Deutero-Isaia, care îşi face autobiografia, sau un 
proroc anonim. Toate aceste personaje istorice au ceva în comun 
cu Robul, dar niciunul dintre ele nu se potriveşte în totul cu 
portretul Robului descris în cele patru cântece. Fiecăruia dintre 
aceste personaje îi lipseşte ceva esenţial pentru a se putea 
suprapune exact cu imaginea lui hw"hy> db,[,. Această lipsă de 
concordanţă la nivel general sau la nivelul detaliilor subliniază  
într-un mod evident faptul că hw"hy> db,[, nu se identifică cu niciunul 
dintre personajele istorice menţionate. 
 

5.2.2. Misiunea şi chemarea Robului impun pentru cele 
patru cântece nu o interpretare istorică, ci una profetică. 

De altminteri, acest argument este o prelungire a 
argumentului anterior. Pe lângă faptul că figurile din istoria 
Israelului propuse de către interpretarea istorico-individuală au în 
portretul lor elemente care le descalifică în identificarea lor cu hw"hy> 
db,[,, acesta din urmă are în portretul său elemente care nu pot fi 
regăsite la niciunul dintre candidaţii propuşi. Aceste elemente 
unice se referă în special la misiunea şi la chemarea Robului. 

În misiunea sa, Robul urmează să vestească neamurilor 
judecata, să aducă pe pământ dreptatea, să fie lumină a neamurilor: 
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te 
voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina 
neamurilor“ (Is. 42:6). Robul va ridica seminţiile lui Iacov şi va duce 
mântuirea până la marginile pământului: „El zice: «Este prea puţin 
lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi 
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rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile pământului»“ (Is. 49:6). 

În misiunea sa, Robul va face ispăşire pentru păcatele 
poporului, însă această ispăşire nu va fi făcută după modelul 
preoţiei levitice, ci Robul se va aduce pe sine ca jertfă de ispăşire:  
„El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui… 
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre… Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a 
tuturor… Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, 
după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, 
va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui”(Is. 53). 
În final, Robul va fi recunoscut în mod universal, „va avea partea lui 
cu cei mari” şi „împăraţii vor închide gura înaintea lui”. 

Având în vedere unicitatea misiuni lui hw"hy> db,[, şi 
imposibilitatea de a găsi un corespondent pe măsură în figurile din 
istoria lui Israel, concludem că Robul este, după cum spunea 
Plămădeală15, „o speranţă oferită de Dumnezeu cu anticipare prin 
intermediul profetului, speranţa că cineva va schimba radical 
condiţia omenească tămăduind-o, (…) va fi instrumentul unui nou 
legământ, care va restabili pe principii noi raporturile cu 
Dumnezeu… Nimeni încă nu realizase aceste lucruri în istoria lui 
Israel. Robul Domnului era cineva care urma să vină”. 
 

5.2.3. Universalismul lui hw"hy> db,[, impune ca el să fie un 
personaj al viitorului. 

În lucrarea sa viitoare hw"hy> db,[, urmează să aibă un impact 
universal. Misiunea sa nu are un caracter naţional, ci internaţional. 
În acest sens, Robul „va vesti Neamurilor Judecata” (Is. 42:1), 
„ostroavele vor nădăjdui în tine” (Is. 42:4), „te pun să fii Lumina 

                                                 
15 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 77-78. 
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neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.“ 
(Is. 49:6). Înţelegând universalismul misiunii Robului, autorul 
declară exaltat: „Într-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi 
popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, 
pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte“ (Is. 55:5). 

Analizând istoria lui Israel este evident faptul că niciun 
profet, preot sau rege nu se potriveşte universalismului lui hw"hy> 
db,[,. Figurile istorice ale lui Israel au avut o misiune naţională, nu 
una universală. Această diferenţă majoră între personajele din 
istoria lui Israel şi hw"hy> db,[, sugerează că Robul nu poate fi 
identificat cu niciunul dintre aceste personaje. Robul este un 
personaj eshatologic. 

 
5.2.4. Cântecele Robului şi contextul cărţii Isaia indică 

faptul că hw"hy> db,[, este un personaj al viitorului. 
În cuprinsul cântecelor şi în textul lui Isaia avem mai multe 

referinţe care indică faptul că autorul avea în vedere vremuri 
viitoare şi nu se referea la anumite personaje din trecutul sau 
prezentul său. Robul urma să „vestească neamurilor judecata“ (Is. 
42:1), „să vestească o lege mare şi minunată“ (Is. 42:21); „Într-adevăr, vei 
chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare care nu te cunosc vor alerga 
la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te 
proslăveşte“ (Is. 55:5).  

Delimitând într-un mod foarte clar evenimentele trecute de 
cele care urmau să se deruleze în viitor, autorul profeţeşte 
menţionând: „Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit, şi vă vestesc altele 
noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple“ (Is. 42:9); „Iată, voi face ceva 
nou, şi-i gata să se întâmple“ (Is. 43:19); „Ai auzit toate aceste lucruri pe 
care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc 
lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine“ (Is. 48:6); „înaintea Lui împăraţii 
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vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai 
auziseră“ (Is. 52:15).  

Separând evenimentele trecute de viitorul profetic, autorul 
subliniază că textele despre hw"hy> db,[, nu sunt descrieri poetice sau 
istorice ale unei anumite figuri din trecut, ci descrierile sunt 
profeţii care se vor împlini prin venirea în lume a unei peroane 
viitoare care va fi hw"hy> db,[,. 

 

5.2.5. Învierea din morţi a lui hw"hy> db,[, 
În al patrulea poem, autorul descrie suferinţele prin care va 

trece Robul Domnului. Ne sunt prezentate batjocura, dispreţul, 
chinurile, moartea, raţiunea acestor suferinţe, dar şi un eveniment 
cu totul surprinzător, şi anume învierea din morţi a hw"hy> db,[,. Dacă 
despre moartea cuiva se poate vorbi la timpul trecut sau la 
prezent, despre înviere se putea vorbi numai la viitor. Nu avem în 
istoria lui Israel un asemenea eveniment. Niciunul dintre 
personajele istorice propuse pentru identificarea lui hw"hy> db,[, nu 
are în biografia lui învierea. Acest argument, consemnează A. 
Plămădeală16, este cel mai puternic argument împotriva teoriilor 
istorice (istorico-individuală, autobiografică, istorico-mesianică, 
mitologică). 

Rezumând argumentele prezentate mai sus, ajungem la 
concluzia indubitabilă că hw"hy> db,[, nu poate fi identificat în niciun 
fel cu un personaj al trecutului sau al prezentului lui Deutero-Isaia. 
Putem afirma cu certitudine că hw"hy> db,[, este un personaj al 
viitorului. 
 
 

                                                 
16 Ibidem, p. 75. 
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5.3. hw"hy> db,[, are mai degrabă o misiune universală, 
decât una naţională. 
 

Întrebarea care se ridică acum este legată de spaţiul 
geografic şi naţional de care este legată misiunea Robului în 
concepţia lui Isaia. Cea mai mare parte a comentatorilor creştini 
consideră că hw"hy> db,[,, fără a se limita la graniţele poporului Israel, 
are o misiune universală. Comentatorii şi exegeţii evrei au încercat 
să limiteze misiunea Robului la istoria poporului Israel. Această 
interpretare a urmărit ca scop scoaterea Robului din teologia 
creştină. 

Între cercetătorii creştini, opinie separată cu privire la 
universalismul lui hw"hy> db,[, fac D.E. Hollenberg17, Norman 
Snaith18, P.A.H. de Boer19 şi M.H. Orlinsky20, care susţin că 
misiunea Robului are un sens strict naţionalist, vizând doar pe 
poporul Israel. Argumentele invocate de către aceşti cercetători 
sunt sumare, subiective şi din această cauză nu s-au putut impune.  

Opinia generală a teologilor este că Isaia este marele 
universalist al Vechiului Testament. Argumentele care vin în 
sprijinul ideii că hw"hy> db,[,, în Deutero-Isaia, are o misiune 
universală sunt următoarele: 

 

                                                 
17 D.E. Hollenberg, Nationalism and „The Nations” in Isaiah 40-55, în Vetus 
Testamentum, vol. XIX, ian. 1969, nr. 1, p. 23-36. 
18 Norman Snaith, The Servant of the Lord in Deutero-Isaia, apud, A. Plămădeală, 
op. cit. 
19 P.A.H. de Boer, Second Isaiah’s Message, Oudtestamentische Studien, Deel, 
XI, 1956. 
20 M.H. Orlinsky, The So-called „Servant of the Lord” and „Suffering Servant in Second 
Isaiah, în Supplements to Vetus Testamentum, vol. XIV, Leiden, 1967, p. 1-
133. 
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5.3.1. Universalismul derivă din monoteism.21

Yahve este singurul Dumnezeu adevărat. El stăpâneşte 
peste tot pământul. Cap. 40 este o pledoarie pentru unicitatea şi 
suveranitatea lui Yahve. Isaia proclamă că Yahve este Dumnezeul 
tuturor popoarelor: „Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce 
sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul. Pe 
Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi 
luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe 
Mine“ (Is. 45:22-23). Deducţia logică la care ajungem este aceea că 
doar monoteismul este universal. Yahve este preocupat de soarta 
tuturor naţiunilor, religia lui Israel trebuie să devină religia tuturor 
popoarelor. 

 

5.3.2. Universalismul lui Isaia se încadrează în contextul Vechiului 
Testament. 

Plămădeală22 consemnează că Israel nu a fost niciodată 
divorţat de lume. În Genesa, lui Avraam i se promite: „Toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai 
ascultat de porunca Mea!“ (Gen. 22:18), iar în Psalmi este scris: 
„Domnul numără popoarele, scriindu-le: «Acolo s-au născut.»“ (Ps. 87:6),  
„Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!“ (1 
Cron. 16:28). Universalismul este anticipat încă din Proto-Isaia: 
„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile 
se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui“ (Is. 11:10). Caracterul 
universal al misiunii Robului din Deutero-Isaia nu apare rupt de 
contextul teologic al Vechiului Testament. Universalismul Robului 
lui Isaia, bine încadrat în context vechitestamentar, reprezintă 
vârful unei „piramide” teologice a cărei bază a fost aşezată mult 
mai înainte.   
                                                 
21 A. Plămădeală, op. cit., p. 89. 
22 Ibidem, p. 89. 
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5.3.3. Texte cu semnificaţii universaliste inconfundabile 
Cel mai convingător argument cu privire la caracterul 

universal al misiunii lui hw"hy> db,[, este dat de textele cu referinţe 
directe: „Iată Robul Meu… El va vesti neamurilor judecata… El nu va 
slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor 
nădăjdui în legea Lui…Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, 
ca să fii Lumina neamurilor” (Is. 42). Al doilea poem este adresat în 
întregime naţiunilor: „Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare 
depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea 
din pântecele mamei“ (Is. 49:1). Misiunea Robului nu se va încheia 
odată cu ridicarea lui Israel, ci va continua până la marginile 
pământului: „El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici 
seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun 
să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile 
pământului“ (Is. 49:6). În Is. 55 este anunţată acea perioadă 
mesianică în care naţiunile se vor întoarce la Domnul: „Într-adevăr, 
vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare care nu te cunosc vor 
alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, 
care te proslăveşte” (Is. 55:5). 
 

5.3.4. Diferenţa evidentă dintre Israel şi celelalte naţiuni 
Cel mai clar această diferenţă este prezentată în Isaia 49:6: 

„El zice: «Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui 
Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina 
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.»“ 

Apărătorii tezei naţionaliste au încercat să şteargă diferenţa 
dintre Israel şi celelalte naţiuni, afirmând că prin termenul 
„popoare” nu se are în vedere naţiunile, ci aşa numiţii „cripto-
israeliţi”. Hollenberg23, apărând această teză, argumentează că hw"hy> 

                                                 
23 D.E. Hollenberg, op. cit., p. 26-27. 
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db,[, este asociat numai cu israeliţii. El nu are nimic pentru celelalte 
naţiuni. După Hollenberg, hw"hy> db,[, este asociat cu trei grupe de 
israeliţi: prima grupă este Israelul ca întreg, a doua este dată de 
Israel ca „rămăşiţă credincioasă”, iar a treia este reprezentată de 
aşa numiţii „cripto-israeliţi”. Grupul cripto-israeliţilor este format 
din acei evrei dintre naţiuni, care în decursul timpului s-au 
despărţit de Israel şi au mers la alte neamuri în mijlocul cărora au 
fost asimilaţi. Prin expresia „popoare” şi „neamuri”, susţine 
Hollenberg, nu se are în vedere naţiunile păgâne, ci sunt vizaţi 
aceşti cripto-israeliţi. 

Identificarea popoarelor şi a naţiunilor cu aşa numiţii 
„cripto-israeliţi” este forţată şi nu poate fi susţinută într-un mod 
convingător. Isaia 49:6 afirmă foarte clar diferenţa dintre Israel ca 
naţiune - seminţiile lui Iacov şi cei împrăştiaţi printre naţiuni - 
rămăşiţele lui Israel, pe de o parte, iar pe de altă parte diferenţa 
dintre aceste două grupuri şi naţiunile străine pentru care Robul va 
fi o Lumină şi la care va duce mântuirea. Este evident că în 
lucrarea sa Robul prima dată va avea o misiune naţională, dar apoi 
lucrarea sa va avea un caracter universal. 

 

5.4. hw"hy> db,[, are o chemare de profet, preot şi rege 
Însumând trăsăturile caracteristice din cele patru cântece 

care descriu portretul lui hw"hy> db,[, ajungem la o concluzie cu totul 
nouă pentru gândirea ebraică. Se conturează portretul unui 
personaj care însumează trei mari chemări: chemarea de profet, 
chemarea de preot şi chemarea de rege. Nimeni din istoria vechi-
testamentară de până la Isaia nu a mai însumat aceste trei chemări. 
Autorul anunţă venirea în lume a hw"hy> db,[, care va fi profet, preot şi 
rege. 
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5.4.1. hw"hy> db,[, ca profet 
Robul este chemat de Yahve, este echipat cu Duhul şi „va 

vesti neamurilor judecata“ (Is. 42:1), va fi „lumină a Neamurilor”. 
Ca profet, Robul e chemat să vorbească: „Ascultaţi-Mă, ostroave! 
Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi 
M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie 
ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, 
M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi“ (Is. 49:1-2). 

Din aceste pasaje se desprinde ideea că Robul este chemat 
să fie un profet activ, un învăţător al Legii, un propovăduitor al 
dreptăţii, care va urmări aducerea unui legământ nou în care să fie 
cuprins atât Israel cât şi celelalte naţiuni, pentru care Robul este un 
misionar activ şi în mijlocul cărora va fi o mare lumină. Din 49:1 
rezultă că hw"hy> db,[, are o chemare profetică pentru întreaga lume, 
chemare pe care el o exercită în mod neîntrerupt până la biruinţa 
finală. Robul, susţine Chialda24, este un profet activ, un învăţător 
trimis de Yahve la întregul neam omenesc. 

 
 
5.4.2. hw"hy> db,[, ca preot 
Pe lângă oficiul profetic, hw"hy> db,[, are şi chemarea de preot. 

Chemarea preoţească este presupusă în primul cântec atunci când 
se afirmă că Robul urmează să fie pus ca legământ al poporului. 
Această poziţie se potriveşte cel mai bine chemării preoţeşti. 
Oficiul de preot al hw"hy> db,[, apare cel mai evident în al patrulea 
poem. În Is. 53 se spune de 12 ori că Robul a luat asupra sa vina şi 
poartă păcatele poporului. Robul trebuie să îndure suferinţele şi 
durerile noastre. El nu suferă pentru sine, ci pentru alţii: „Dar El 
era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 

                                                 
24 Mircea Chialda, op. cit., p. 232. 
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Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem 
tămăduiţi“ (Is. 53:5). 

Robul trebuie să moară pentru păcatele poporului său:   
„El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu“ (Is 53:8). Avem aici manifestarea, în esenţă, a 
chemării preoţeşti. Preotul era chemat să aducă jertfe pentru 
popor şi să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. hw"hy> db,[, se aduce 
pe sine ca jertfă, jertfa va fi propria lui viaţă: „Domnul a găsit cu cale 
să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă 
pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea 
Domnului va propăşi în mâinile Lui“ (Is. 53:10). Sacrificiul său va fi 
primit de către Yahve. Ca urmare a jertfei sale, Robul „va pune pe 
mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui 
povara nelegiuirilor lor“ (Is. 53:11). Ca preot, hw"hy> db,[, simpatizează cu 
cei păcătoşi, îi substituie, poartă prin moarte păcatele lor şi 
continuă să mijlocească în rugăciune pentru ei: „S-a dat pe Sine 
însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat 
păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi“ (Is. 53:12). 

 
 
5.4.3 hw"hy> db,[, ca rege 
În cuprinsul celor patru poeme avem caracteristicile 

specifice în descrierea portretului Robului care se potrivesc cel mai 
bine unui rege. Astfel în primul cântec, prioritatea misiunii 
Robului este descrisă astfel: „El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va 
aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui” (Is. 
42:4). hw"hy> db,[, va întrona dreptatea pe pământ. În al patrulea 
cântec, Robul este pus alături de împăraţi care vor închide gura 
înaintea lui: „Înaintea Lui, împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu 
li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră“ (Is. 52:15), iar în 53:12 
este menţionat că Robul va sta alături de cei mari: „De aceea Îi voi 
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da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici“ (Is. 
53:12) 

 
5.5. hw"hy> db,[, este identic cu Mesia 
 
Una dintre tendinţele majore în studierea problemei hw"hy> 

db,[, constă în identificarea Robului cu Mesia. Această interpretare 
a celor patru cântece din Deutero-Isaia ocupă cea mai consistentă 
parte a literaturii teologice. După cum am putut observa din 
capitolul 3 al prezentului studiu, interpretarea mesianică este cea 
mai veche şi este îmbrăţişată de cei mai mulţi susţinători. De 
asemenea, identificarea lui hw"hy> db,[, cu Mesia este o idee 
dogmatică în Noul Testament şi în gândirea creştină timpurie. 
Considerăm că Robul Domnului din Deutero-Isaia trebuie 
interpretat ca fiind Mesia. 

Identificarea lui hw"hy> db,[, cu Mesia o susţinem cu 
următoarele argumente: 

 
5.5.1. hw"hy> db,[, este o persoană şi nu o colectivitate 
La momentul potrivit am argumentat că Robul este o 

persoană şi nu o colectivitate. La această concluzie au ajuns 
teologii moderni printr-o reducere progresivă. S-a pornit de la db,[, 
- Israel la db,[, - rămăşiţă s-a ajuns în final la db,[, - persoană. 
Stabilindu-se caracterul personal al Robului, nu a mai rămas decât 
să se determine identitatea  acestei persoane. Se poate constata că 
în istoria lui Israel nu poate fi identificată o figură istorică a cărui 
profil să se potrivească întru totul portretului lui hw"hy> db,[, descris 
în Deutero-Isaia. Singura opţiune pe care o mai avem este cea 
profetică. Trăsăturile personale, chemarea, misiunea, suferinţele, 
moartea, învierea şi slava care urmau acestora; toate aceste 
caracteristici ale portretului lui hw"hy> db,[, ne indică, într-un mod 



Ioan Brie 62 

 

convingător, că Robul anunţat de către Isaia este Mesia care urma 
să vină în lume. 

 
 
5.5.2. hw"hy> db,[, este o persoană a viitorului 
Acest argument decurge în mod logic din primul. Cu toate 

că s-au propus nenumărate soluţii în identificarea Robului cu 
diferite figuri din trecutul sau prezentul autorului celor patru 
cântece, niciunul dintre personajele propuse nu îndeplineşte toate 
condiţiile pentru a putea fi hw"hy> db,[, descris de Isaia. Este evident 
faptul că Robul reprezintă un personaj al viitorului şi nu pe unul al 
trecutului. Cântecele Robului nu sunt biografii ale unor personaje 
istorice, ci sunt texte profetice. Aceste profeţii, continuând linia 
speranţei mesianice vechi testamentare anunţată de către 
predecesorii lui Deutero-Isaia, conturează şi mai mult portretul lui 
Mesia. 

 
 
5.5.3. Universalismul misiunii lui  hw"hy> db,[, 
Într-un paragraf anterior al prezentului studiu am 

argumentat că Robul are o misiune universală mai mult decât una 
naţională. Robul urmează să fie „Lumină a Neamurilor” şi să ducă 
„mântuirea până la marginile pământului”. Este indiscutabil faptul 
că nimeni nu a fost învestit cu această misiune, în afară de Mesia. 
Universalismul misiunii Robului este primul şi cel mai puternic 
argument pe care se sprijină mulţi teologi, intre care şi Van de 
Ploeg,25 în identificarea lui hw"hy> db,[, cu Mesia. 

 
 

                                                 
25 Cf. A. Plămădeală, Ebed-Yahve în lumina NT, în Mitropolia Banatului, nr. 4-5, 
1970, p. 287. 
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5.5.4. Exegeza timpurie iudaică interpretează pasajele hw"hy> db,[, ca 
profeţii mesianice 

În general, se consideră că cei mai în măsură să dea o 
interpretare potrivită cântecelor Robului sunt exegeţii iudei. 
Învăţaţii iudei timpurii au avut informaţiile contextuale şi culturale 
necesare pentru a da cea mai plauzibilă interpretare lui hw"hy> db,[,. În 
plus, a existat o anumită tradiţie orală în interpretarea Robului, 
tradiţie orală care reflecta înţelegerea pe care a dat-o autorul 
textelor pe de o parte, şi pe de altă parte, tradiţie care a circulat o 
vreme în mediile iudaice. Această tradiţie a fost consemnată de 
primii exegeţi iudei. Cu siguranţă că cei mai în măsură să îşi 
interpreteze profeţiile au fost învăţaţii iudei. Exegeza iudaică a 
interpretat mesianic aceste pasaje. hw"hy> db,[, a fost identificat cu 
Mesia. Această interpretare nu a fost abandonată de către rabinii 
evrei decât în Evul Mediu, şi aceasta din raţiuni apologetice în 
controversa cu teologii creştini. 

 
5.5.5. Portretul lui hw"hy> db,[, este strict mesianic 
Fără a mai intra în detaliile legate de portretul Robului,26 

subliniem faptul că trăsăturile personale, chemarea, misiunea, 
suferinţele, moartea, învierea şi, prin acestea, universalismul, gloria 
finală, acceptarea generală, umilinţa împăraţilor pământului în faţa 
sa şi progresul său formează un portret unic, şi anume portretul lui 
Mesia. 

 
5.5.6. Împlinirea hw"hy> db,[, în persoana lui Iisus 
Acest argument este dat de faptul că toate elementele 

portretului lui hw"hy> db,[, din textele isainice au fost împlinite cu 
exactitate în viaţa lui Iisus. Împlinirea profeţiilor lui Isaia este 
consemnată cu exactitate în Noul Testament. În Noul Testament 
                                                 
26 Vezi capitolul 4 al prezentului studiu. 
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avem nu numai identificarea trăsăturilor fizice şi spirituale ale 
Robului în persoana lui Iisus, ci şi expresii ale lui Isaia, folosite în 
descrierea hw"hy> db,[, şi aplicate Domnului Iisus. 

Antonie Plămădeală27 face o paralelă convingătoare între 
textele lui Isaia şi pasajele nou testamentare: 

Isaia Noul Testament 
42:1 - Robul va fi alesul 
Domnului 

Mc. 1:11 - Tu eşti fiul meu 
preaiubit 

42:7 - va da lumină orbilor, va 
elibera pe captivi, va aduce 
lumină celor din întuneric 

Mat. 11:5 - orbii îşi capătă 
vederea, surzii aud 

43:21- va forma un popor care 
să vestească laudele Domnului 

„Vor fi un neam sfânt, un 
popor, pe care Dumnezeu Şi 
l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat (1 Pet. 2:9)

43:19 - va face ceva nou „iată că toate lucrurile s-au 
făcut noi.“ (2 Cor. 5:17) 

49:3 - Yahve va fi slăvit în hw"hy> 
db,[, 

Isus a zis: „Acum, Fiul omului 
a fost proslăvit şi Dumnezeu a 
fost proslăvit în El.“ (Ioan 
13:31) 

49:5 - hw"hy> db,[, va aduna la un 
loc pe poporul lui Yahve 

„Şi nu numai pentru neamul 
acela, ci şi ca să adune într-un 
singur trup pe copiii lui 
Dumnezeu cei risipiţi.“ (Ioan 
11:52) 

49:6 - va fi lumina neamurilor 
şi va duce mântuirea până la 
marginile pământului 

„Căci aşa ne-a poruncit 
Domnul: «Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile 
pământului.»” (F.A. 13:47) 

                                                 
27 A. Plămădeală, op. cit., p. 284-285. 
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49:8 - va face legământ cu 
poporul 

 

Şi le-a zis: „Acesta este sângele 
Meu, sângele legământului 
celui nou, care se varsă pentru 
mulţi.“ (Mc. 14:24) 

50:6 – îşi va da spatele, obrajii 
pentru a fi bătut, scuipat şi 
ocărât 

„Şi unii au început să-L scuipe, 
să-L bată cu pumnii.“ (Marcu 
14:65) 

52:13 - se va înălţa foarte sus 
 

„Dumnezeu L-a înălţat nespus 
de mult“ (Fil. 2:9) 

53:7-8-va tăcea atunci când va 
fi acuzat şi chinuit 

„Iisus tăcea.“ (Mat. 26:63) 

53:4 - va purta suferinţele 
noastre şi va lua asupra lui 
durerile  

 

„Ca să se împlinească ce fusese 
vestit prin proorocul Isaia, care 
zice: «El a luat asupra Lui 
neputinţele noastre şi a purtat 
bolile noastre.»“ (Mat. 8:17) 

53:5 - prin rănile lui se va da 
tămăduire 

„prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi.“(1 Pet. 2:24) 

53:6 - cei din vremea lui vor fi 
ca nişte oi rătăcite 

 

„Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. 
Dar acum v-aţi întors la 
Păstorul  sufletelor voastre.“ (1 
Pet. 2:25) 

53:9 - va fi înmormântat în 
mormântul celui bogat 

„şi l-a pus într-un mormânt 
nou al lui însuşi, pe care-l 
săpase în stâncă.“ (Mat. 27:60) 

53:8 - va muri pentru păcatele 
poporului 

„El a purtat păcatele noastre în 
trupul Său, pe lemn.“ (1 Pet. 
2:24) 

53:10 - va învia din morţi 
 

„După Scriptură, Iisus trebuia 
să învie din morţi.“ (Ioan 20:9) 

53:11 - va lua asupra lui 
păcatele multora 

„Căci Fiul omului n-a venit să I 
se slujească, ci El să slujească şi 
să-Şi dea viaţa răscumpărare 
pentru mulţi!” (Mc. 10:45) 
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Acest studiu comparativ între textele lui Isaia şi pasajele 
Noului Testament nu mai lasă nicio îndoială că Iisus este cel care a 
împlinit în propria sa viaţă şi persoană tot ceea ce a spus Isaia 
despre hw"hy> db,[,. Împlinirea celor patru cântece în persoana lui 
Iisus este unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea 
interpretării mesianice a Robului. 

Dintre argumentele prezentate mai sus este evident că 
interpretarea justă este cea conform căreia în cele patru Robul este 
Mesia. 
 

6. Concluzie 
Aşa după cum am putut observa, problema hw"hy> db,[, ocupă 

o bună parte din literatura teologică a Vechiului Testament. Cele 
patru cântece ale Robului fac parte integrantă din textul lui 
Deutero-Isaia, între cântece şi textul isainic existând o strânsă 
legătură contextuală. Cu toate acestea, contextul lui Isaia nu ne 
oferă suficiente informaţii care să permită impunerea unei 
concluzii unitare cu privire la identificarea personalităţii complexe 
a lui hw"hy> db,[,. 

Mowinkel, de exemplu şi-a schimbat de trei ori părerea pe 
parcursul a trei decenii în ce priveşte identificarea Robului 
Domnului. Schimbarea sa de opinie cu siguranţă denotă că 
problema nu este deloc uşoară. În acest mod se explică 
diversitatea soluţiilor propuse pentru soluţionarea problemei hw"hy> 
db,[,. Unii teologi au optat pentru interpretările colective, 
considerând că hw"hy> db,[, este fie Israelul ca întreg, fie „rămăşiţa 
sfântă”, fie Israelul ideal sau Israelul profetic. Alţii au nuanţat 
interpretarea colectivă prin aşa numita teorie a personalităţii 
corporative. 

Alţi cercetători au preferat interpretările individualiste. Dar 
şi aici există diversitate de opinii. Unii au interpretat istoricist, 
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considerând că hw"hy> db,[, este reprezentat printr-o figură din istoria 
Israelului. Alţii au interpretat eshatologic, subliniind că cele patru 
cântece nu sunt biografii istorice, ci profeţii. Şi în abordările 
viitoriste avem anumite nuanţări: unii abordează o interpretare 
individual – eshatologică, iar alţii o interpretare colectiv-
eshatologică. 

Cea mai solidă şi mai bine argumentată abordare este cea 
mesianică. Această interpretare se bucură în ultima vreme de un 
tot mai sporit interes. Se poate constata că teologia modernă se 
întoarce la interpretarea clasică - mesianică a lui hw"hy> db,[,.  

Majoritatea exegeţilor înclină astăzi spre o interpretare 
mesianică a portretului lui hw"hy> db,[,. În cele patru cântece avem o 
anticipare profetică a portretului, chemării, echipării spirituale, 
misiunii, suferinţelor, morţii, învierii şi a slavei finale a aceluia care 
este Mesia. hw"hy> db,[, are o valoare mesianică incontestabilă. Într-o 
recentă şi bine documentată lucrare, Vladimir Petercă28 
consemnează următoarele:  

„Cele patru cântări ale Servitorului lui Yahve sunt rodul unei 
spiritualităţi de tip nou, al unei spiritualităţi profunde ce 
izvorăşte din experienţa nefericită a istoriei, în special din 
evenimentele exilului. Profetul Deutero-Isaia este conştient 
de faptul că are de îndeplinit o misiune specială faţă de 
poporul său întors din exil. El nu se mulţumeşte numai să 
predice cuvântul lui Yahve conaţionalilor săi, ci caută o 
rezolvare pentru păcatele poporului său. Deutero-Isaia va 
găsi răspunsul la toate aceste întrebări existenţiale în speranţa 
pe care i-o dăruieşte viitorul Mesia. Speranţa este elementul 
esenţial care stă la baza celor patru cântări ale Servitorului lui 
Yahve”. 

 

                                                 
28 Vladimir Petercă, Mesianismul în Biblie, Iaşi, Polirom, 2003, p. 135-136. 



Ioan Brie 68 

 

Concluzia noastră este că hw"hy> db,[, trebuie interpretat 
mesianic. Prin hw"hy> db,[, Deutero-Isaia anunţă sosirea în lume a lui 
Mesia cel aşteptat. La vremea potrivită, împlinirea acestor profeţii 
urma să fie consemnată în viaţa lui Iisus. Poemele Robului au fost 
împlinite în cele mai mici detalii de către Iisus. Citind Isaia 53 ai 
impresia că autorul a fost martor la crucificarea lui Iisus şi apoi a 
notat propriile sale impresii. Iisus a împlinit literal, în propria sa 
persoană, aceste profeţii. După cum am văzut, Noul Testament 
consemnează cu exactitate identitatea dintre hw"hy> db,[, şi Domnul 
nostru Iisus Hristos. 
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