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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 
feels as though the author had witnessed the crucifixion of Jesus 
and afterwards wrote down his impressions of the event. 
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Introducere 
Între cărţile Vechiului Testament, cartea profetului Isaia 

are un loc şi o importanţă indiscutabilă. Importanţa profetului 
Isaia este dată nu numai de complexitatea şi vastitatea lucrării sale 
şi a cărţii care îi poartă numele, de împrejurările istorice în care îşi 
exercită misiunea, ci mai ales de substanţa mesajului său, în special 
cea legată de speranţa mesianică.  

Din punct de vedere al doctrinei mesianice, Isaia pe lângă 
faptul că dezvoltă mesianismul regal davidic anunţat cu multă 
vreme înaintea lui, aduce în prim plan un element mesianic cu 
totul nou. Noutatea constă în introducerea unui personaj 
enigmatic pe care autorul îl numeşte generic hw"hy> db,[,. Acest 
personaj apare în prim planul celei de a două părţi a cărţii Isaia, 
parte cunoscută sub numele de Deutero-Isaia. În Deutero-Isaia 
cercetătorii au identificat patru pasaje cunoscute astăzi sub numele 
de „Cântecele Robului” sau „Poemele Slujitorului”. 
 

Problema interpretării celor patru poeme din Deutero-Isaia 
este o problemă grea de teologie biblică a Vechiului Testament. 
Rowely făcea observaţia că dintre toate subiectele legate de 
teologia biblică a Vechiului Testament nici unul nu a provocat 
atâta discuţie şi controversă ca problema interpretării Cântecelor 
Robului şi a identificării lui hw"hy> db,[,. Ca răspuns la întrebările: 
Cine este hw"hy> db,[,? şi Ce sunt cele patru „Cântece”?, rabinii evrei 
şi teologii creştini au oferit o diversitate de răspunsuri, unele dintre 
ele fiind în mod evident contradictorii. Această diversitate de 
opinii reflectă faptul că interpretarea celor patru poeme şi 
identificarea lui hw"hy> db,[, nu este o problemă de loc uşoară. 

 

În prezentul studiu, după ce vom trece în revistă anumite 
probleme de isagogie şi elemente tehnice legate de expresia hw"hy> 
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db,[,, vom face o abordare sistematică a celor mai cunoscute 
interpretări a problemei hw"hy> db,[, în cercetarea teologică. Cunoscut 
fiind faptul că cei mai îndreptăţiţi să îşi interpreteze profeţiile sunt 
destinatarii lor, am acordat suficient spaţiu şi pentru abordările din 
cercurile iudaice. În partea a doua a cercetării noastre, am încercat 
să surprindem modul în care este descris portretul lui hw"hy> db,[, în 
cuprinsul celor patru poeme, şi în partea finală să oferim un punct 
de vedere bine argumentat în ceea ce priveşte soluţionarea 
problemei hw"hy> db,[,. Conştientizând complexitatea subiectului nu 
putem avea pretenţia epuizării controversei şi nici aceea că vom 
reuşi să oferim răspuns la toate întrebările legate de această temă.  

Cu toate acestea vom oferi o direcţie în soluţionarea 
acestui enigmatic subiect.  

Dintre toate interpretările existente considerăm că cea mai 
bine argumentată este interpretarea mesianică. Consider că această 
abordare explică cel mai bine două aspecte teologice de maximă 
importanţă. Primul aspect este legat de speranţa mesianică a 
poporului evreu în zbuciumata sa istorie. Al doilea aspect este dat 
de legătura strânsă care poate fi observată între portretul lui Iisus 
şi portretul hw"hy> db,[,, pe de o parte, şi pe de altă parte de legătura 
strânsă dintre cartea lui Isaia şi Noul Testament. 

 
1. Deutero-Isaia şi hw"hy> db,[,. Preliminarii 

 
Înainte de a aprofunda problemele legate de „Ebed –

Yahve”, este absolut necesar să ne oprim asupra câtorva aspecte 
de isagogie cu privire la cartea profetului Isaia, precum şi asupra 
unor elemente de ordin tehnic referitoare la „Ebed –Yahve”. 
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1.1. Cartea profetului Isaia: problema autorului 
 

Cartea profetului Isaia poarta numele profetului care a 
scris-o. Isaia, în ebraică Why"[.v;y>, înseamnă „mântuirea lui Israel”. Cu 
privire la autorul cărţii Isaia există trei opinii: 
 

1.1.1. Isaia este autorul întregii cărţi. 
Această părere a fost îmbrăţişată de către tradiţia veche 

iudaică şi creştină1. Întreaga carte a lui Isaia ne-a parvenit ca o 
unitate, cap. 39:6-8 putând fi privit ca o tranziţie planificată între 
cele doua părţi ale cărţii. Cartea Eclesiasticul consideră că Isaia 
este atât autor al primei părţi, cât şi a celei de a doua. Manuscrisele 
de la Qumran arată, aspect evident în sulul B2, că pe vremea când 
au fost copiate (sec. II-I î.Hr.), cartea era considerată ca o unitate. 
În perioada scrierii Noului Testament, iudaismul şi creştinismul 
susţineau paternitatea lui Isaia asupra întregii cărţi. În prezent, 
teologii ortodocşi susţin paternitatea isainică asupra întregii cărţi, 
dar nici între ei nu există consens deplin3. 

 
1.1.2. Proto-Isaia şi Deutero-Isaia 
A doua părere susţine că nu toată cartea aparţine lui Isaia. 

Unii cercetători afirmă că o bună parte din materialul cuprins între 
cap 1-35 nu aparţine lui Isaia. Teologii critici4 susţin în 
unanimitate că textul cuprins între cap 40-66 aparţine unui alt 
profet căruia i s-a dat numele Deutero-Isaia. Primii care au propus 

                                                 
1 Studiul Vechiului Testament, manual pentru institutele teologice, Ed. Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 200. 
2 Christopher North, The Second Isaiah, Oxford, 1964, p. 2. 
3 Vezi Antonie Plămădeală, „Câteva probleme în legătură cu Ebed-Yahve în 
Deutero-Isaia”, în Mitropolia Banatului, Nr. 1-3, 1970, pp.72-74. 
4 Dicţionar Biblic, Cartea Creştină, Oradea, 1995, p. 619. 
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această împărţire au fost doi scolastici germani, Eichhorn în 1783 
şi Doderlein în 1789. 

Drept argumente, cercetătorii atrag atenţia asupra 
diferenţelor de limbaj, stil şi concepţie între Proto-Isaia (cap. 1-39) 
şi Deutero-Isaia (cap. 40-66). Limbajul primei părţi este plastic şi 
plin de ilustraţii, în timp ce în partea a doua este prozaic5. 

Argumentul cel mai puternic pentru a atribui cap. 40-66 lui 
Deutero-Isaia este fără îndoială contextul istoric diferit al celor 
două părţi. În prima parte este profeţit exilul (cap. 7, 8, 29, 30), în 
partea a doua exilul este încheiat sau aproape pe sfârşite (40:1-2). 
În Deutero-Isaia puterea asupritoare este Babilonul (46-47) nu 
Asiria, cum ne-am aştepta să fie, pe vremea lui Isaia. Regele persan 
Cirus este amintit pe nume, ceea ce indică un context istoric mult 
mai târziu perioadei lui Isaia. Aici s-a obiectat din partea celor care 
apără unitatea cărţii că menţionarea numelui lui Cir nu presupune 
că materialul a fost redactat în timpul vieţii lui Cir sau mai târziu, 
această menţionare putând fi bine explicată datorită spiritului 
profetic a lui Isaia. În Proto-Isaia mesajul este unul de ameninţare, 
de vestire a unor vremuri grele, ca pedeapsă pentru păcate, 
precum şi de chemare la pocăinţă. În Deutero-Isaia mesajul este 
de încurajare, Israel a plătit pentru păcatul lui, de acum vor urma 
vremuri mai bune. 

 
1.1.3. Proto-Isaia, Deutero-Isaia şi Trito-Isaia 
A treia opinie vede în cartea Isaia trei părţi: Proto-Isaia 

cap.1-39, Deutero-Isaia cap. 40-55 şi Trito-Isaia cap. 56-66. 
Primul care a sugerat această structurare, afirmă John Mc.Kenzie, 

                                                 
5 Ibidem, p. 620. 
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a fost Benhard Duhm în 18926.  Despre o asemenea împărţire 
vorbesc şi G. Wade7 şi John Mc.Kenzie8. 

Concepţia Trito-Isaia nu se bucură de consens în rândul 
exegeţilor, aici existând multă dispută. 

Opinia aproape unanimă în rândul exegeţilor este că sulul 
lui Isaia este compus din cel puţin două părţi: Proto-Isaia şi 
Deutero-Isaia, între cei doi autori existând un interval de 
aproximativ 100-150 de ani9.  

Cu toate acestea, nu se poate trece uşor peste anumite 
afinităţi de limbaj (expresia „Sfântul lui Israel” apare de 12 ori în 
Proto-Isaia şi de 13 ori în Deutero-Isaia şi numai de cinci ori în 
restul VT) şi nici peste tradiţia iudaică şi creştină unanimă cu 
privire la paternitatea lui Isaia asupra întregii cărţi. Apoi, NT 
susţine în mai multe pasaje paternitatea lui Isaia şi asupra cap. 40-
66. Iisus şi evangheliştii îl numesc pe al doilea Isaia tot Isaia (Mat.  
3:3, 4:14, 8:17, Mc. 1:2, Lc. 4:17, Io. 12:39, 41, FA 8:30.)  

Cum să considerăm toate aceste informaţii? Principiul 
obiectivităţii nu ne lasă să facem abstracţie de aceste informaţii. 

O propunere, care cu atât mai mult trebuie să fie luată în 
seamă cu cât vine de la un cercetător evreu, susţine că, deşi al 
doilea autor nu este literalmente Isaia, nu e nici un cu totul altul. 
Susţinătorul acestei opinii este Martin Buber10. Buber afirmă că a 
existat o „Şcoală a lui Isaia”. Isaia a avut ucenici care au dezvoltat 
o tradiţie orală a lui Isaia, tradiţie transmisă de către ucenicii lui, 
discipolilor lor, până când unul dintre ei a aşternut pe hârtie aceste 

                                                 
6 John Mc. Kenzie, Anchor Bible: Second Isaiah, Doubleday, 1968, p. I. 
7 W. Wade, The Book of the Prophet Isaiah, London, 1911, p. 431. 
8 John Mc. Kenzie, op. cit., p. 149. 
9 Antonie Plămădeală, op. cit., pp. 72-74. 
10 Martin Buber, op. cit., p. 202. 
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tradiţii orale şi apoi din respect faţă de Isaia le-a adăugat la cartea 
adevăratului autor al şcolii şi al tradiţiei. 
Antonie Plămădeală11 spune că ipoteza lui Buber este ispititoare.  

Este evident faptul că existenţa unei şcoli isainice este o 
certitudine. Isaia 8:16 afirmă: „Înveleşte această mărturie, 
pecetluieşte această descoperire, între ucenicii Mei.” Este clar că 
Isaia a avut ucenici cărora le-a încredinţat profeţii pe care nu le-a 
scris personal în cartea sa, profeţii care ar fi putut fi adăugate mai 
târziu la sulul lui Isaia. 

Această teorie explică într-o anumită măsură 
neconcordanţa dintre mărturia tradiţiei iudaice şi creştine pe de o 
parte, şi pe de altă parte rezultatele şi argumentele cercetărilor 
teologice moderne. 
 

1.2. Expresiile  db,[,, respectiv hw"hy> db,[, şi sensurile lor în 
Vechiul Testament 

Cuvântul db,[, din punct de vedere etimologic cuprinde în 
rădăcina sa rădăcina semitică şi rădăcina aramaică veche a unor 
cuvinte care înseamnă „a face, a executa” precum şi rădăcina 
arabică ce înseamnă „a se închina, a asculta, a te supune”12. În 
ebraică db,[, provine din verbul db;[' care în qal înseamnă a lucra, a 
adora pe Dumnezeu sau a servi lui Dumnezeu. Cuvântul db,[, ca 
substantiv înseamnă sclav, rob, serv, în textul masoretic cuvântul 
apărând de 807 ori. Expresia hw"hy> db,[,, rob al Domnului, apare 
destul de des în Vechiul Testament şi în alte cărţi, nu numai în 
cartea profetului Isaia. Cercetătorii au elaborat o analiză 
aprofundată a cuvântului db,[, şi a diferitelor lui sensuri pentru a 
ajunge la înţelesul cât mai exact cu care l-a folosit Isaia. Una dintre 
cele mai riguroase analize a fost făcută de către W Zimmereli şi J. 
                                                 
11 Antonie Plămădeală, op. cit. p. 72. 
12 Teological Wordbook of the Old Testament, 04035, Bible Works 4.0 
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Jeremias, care vorbesc despre un dublu context în care era folosit 
cuvântul în VT; un context profan şi unul religios13. W Zimmereli 
şi J. Jeremias vorbesc despre cinci sensuri în context profan şi 
cinci sensuri în context religios.  

În context profan cuvântul este folosit cu următoarele 
sensuri: 

a. Sclav, rob, adică un om care aparţine altcuiva, care este 
proprietatea altuia.  
W. Zimmereli surprinde condiţia diferită pe care o aveau 

sclavii în societatea ebraică faţă de condiţia din societatea păgână. 
Un evreu nu putea fi vândut ca rob, el putea deveni robul cuiva 
numai de bună voie şi pentru un timp limitat, după 6 ani trebuia 
eliberat (Ex. 21:5). 

b. Om angajat pentru rege, garda de corp (1 Sam. 22:7), 
consilierul regelui (1 Sam. 16:16). 

c. Vasal politic (2 Sam. 10:19). 
d. Însemn al modestiei, uzanţă în vorbirea politicoasă cotidiană 

(2 Reg. 8:13). 
e. Servitor la templu (Iosua 9:23) 

 
În context religios cuvântul are următoarele sensuri: 

a. Expresie care desemnează umilinţa în rugăciune înaintea lui 
Dumnezeu (Gen. 18:3). 

b. Robul Domnului, la plural, desemnând pe poporul 
credincios care îl caută pe Domnul. Evreii care se închinau 
lui Yahve şi nu zeilor erau numiţi robii Domnului.14

                                                 
13 W. Zimmereli and J. Jeremias, The Servant of God, SCM Press, 1965, apud, 
Antonie Plămădeală, op. cit. p. 91. 
14 Marco Treves, „Isaia LIII”, în Vetus Testamentum, vol. XXIV, 1974, Nr.1 p. 
99. 
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c. Robul Domnului, la singular, desemnându-l pe Israel (Is. 
41:8). 

d. Titlu special acordat oamenilor lui Dumnezeu; Avraam, 
Isaac, Iacov, Moise, David, Iov şi alţii sunt numiţi robi ai 
lui Dumnezeu. 

e. Robul Domnului din Deutero-Isaia, robul care suferă pentru 
alţii. 
Concluzia lui W Zimmereli este că semnificaţia generală în 

VT a termenului db,[, este aceea de „persoană care aparţine 
altuia.”15  

Cuvântul db,[, în combinaţie cu hw"hy> capătă o semnificaţie 
pur religioasă, astfel titulatura aceasta se dă unor oameni virtuoşi 
ca Moise, Iosua sau David. Termenul, departe de a fi defăimător, 
desemnează o relaţie privilegiată în care cel mai puternic 
(Dumnezeu) îşi asumă protecţia celui mai slab, iar ce mai slab 
(omul lui Dumnezeu)  se aşază supus sub autoritatea celui mai 
tare.16  

În Deutero-Isaia expresia hw"hy> db,[, este folosită cu două 
sensuri: cu sensul de colectivitate, ca termen descriptiv pentru 
naţiunea Israel, şi în sens de persoană individuală, desemnând o 
persoană anonimă. 

Expresia hw"hy> db,[, apare în textul masoretic de 21 de ori, în 
afara expresiilor din cartea Isaia. Trebuie observat faptul că de 17 
ori este folosită pentru a-l desemna pe Moise (hw"hy>-db,[,  hv,Om), de 2 
ori cu referire la Iosua, de 2 ori pentru David.  

Este evident că referinţele cu privire la Moise sunt 
copleşitoare aşa că putem spune că termenul hw"hy> db,[, a devenit 

                                                 
15 W. Zimmereli and J. Jeremias, op. cit., p. 91. 
16 C.R. North, op. cit., p. 52. 
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pentru evreul obişnuit un termen tehnic cu referire la Moise17. 
Dacă cineva ar fi întrebat pe un evreu biblic familiarizat cu 
Scriptura, cine este „robul Domnului” acesta ar fi răspuns imediat 
că Moise, şi aceasta pentru că prin Moise a fost dată Legea şi 
pentru că Moise a fost un om cu totul deosebit al lui Dumnezeu şi 
pentru că aşa e numit în texte. Putem spune că Moise a fost omul 
cel mai aproape de inima lui Dumnezeu din toată revelaţia VT. În 
timpul vieţii lui, Moise a profeţit că Domnul va ridica poporului 
Israel un prooroc de talia lui, de care Israel va trebui să asculte 
(Deut.18:18). Cercetătorii Legii cu siguranţă că ştiau această 
profeţie. Isaia, ca  profet şi cărturar, de asemenea, cunoştea aceste 
referiri cu privire la Moise. În acest context biblic, putem afirma 
că Isaia, folosind expresia hw"hy> db,[, s-a referit cu siguranţă la faptul 
că „Robul” care urma să vină va fi unul cel puţin de talia lui 
Moise, Iosua sau David.  

Deci hw"hy> db,[, desemnează o persoană care aparţine lui 
Dumnezeu, care va face voia lui Yahve, care va fi db,[, cel puţin aşa 
cum a fost Moise. Prin urmare, hw"hy> db,[, este un om al viitorului, la 
care trebuie să te gândeşti cu reverenţă. Pe linia acestei interpretări 
merge şi „Targumul lui Ionatan” care a înlocuit cuvintele „robul 
meu” din 52:13 cu cuvintele „Robul meu Mesia”18

 
2. Cântecele hw"hy> db,[, în Deutero-Isaia 
„Cântecele Robului” este un titlu folosit pentru a desemna 

patru grupuri de pasaje care se găsesc în partea a doua a cărţii 
Isaia. Aceste grupuri sunt identificate în următoarele texte: 42:1-4,   
49:1-6, 50 :4-9,52:13-53:12. 

 
                                                 
17 Harry Orlinsky, The So-called „servant of God” and „suffering servant” in Second 
Isaia, Leiden,1977, p. 9. 
18 Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Anuarul XX, Sibiu, 1944, p. 96. 
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2.1 Identificarea „Cântecelor Robului” 
Cele patru pasaje au fost izolate ca  unităţi separate cu mult 

înainte de secolul al XIX-lea, dar primul care a pus problema în 
mod radical a fost Bernhard Dhum. În comentariul său la cartea 
Isaia, publicat în 1892, Duhm izolează aceste texte şi susţine că ele 
nu au fost scrise de către Isaia nici de către Deutero-Isaia, ci de 
către un alt autor care a trăit mai târziu şi care a putut fi sau nu 
contemporan cu Trito-Isaia.  Pasajele au circulat separat, şi mai 
târziu au fost adăugate cărţii Isaia de către un editor necunoscut19. 
Cu toate că teoria lui Duhm nu a fost acceptată în întregime de 
către cercetători, formulându-se opinii cu totul opuse, totuşi ea a 
influenţat decisiv identificarea celor patru cântece ale Ebedului şi 
modul în care s-a pus problema în cercetarea cărţii Isaia în 
următoarele decade. 
 

2.2. Relaţia cântecelor hw"hy> db,[, cu contextul din 
Deutero-Isaia 

Este unanim acceptat de către toţi criticii moderni că cele 
patru cântece formează o unitate literară în sine, ele având un 
limbaj şi un conţinut ideatic comun, dar nu există consens cu 
privire la originea, interpretarea şi relaţia cu contextul isainic al 
cântecelor. Problemele majore care au fost ridicate sunt 
următoarele: Este Deutero-Isaia autorul celor patru cântece? Cine 
este Robul? Care este relaţia cu contextul şi relaţia dintre ele? La 
aceste întrebări au fost formulate mai multe răspunsuri. 

În 1914 Gressmann20 spunea că un profet mai întâi 
proclama verbal profeţia în mijlocul poporului şi abia după aceea 
cele vorbite erau consemnate în scris.  Un profet care numai scrie 
este o contradicţie în termeni. Profetul prin definiţie se adresează 
                                                 
19 John Mc. Kenzie, op. cit., p. XXXVIII. 
20 În conformitate cu C.R. North, op. cit., p. 157. 
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verbal. Acest fapt este evident şi mai târziu în predica lui Ioan 
Botezătorul şi a lui Iisus, ale căror predici au fost consemnate în 
scris mult mai târziu. Deci, după Gressmann, este posibil ca 
materialul cunoscut acum sub numele de Deutero-Isaia la început 
să fi circulat în mai multe secţiuni diferite şi independente, secţiuni 
care mai târziu au fost adunate într-o singură carte. 

E.G. Kissane insistă că Deutero-Isaia este o unitate literară 
care conţine 10 poeme, fiecare cu câte o concluzie. Cântecele 
Robului nu au avut niciodată o existenţă separată, susţine el, ci 
fiecare a fost interpretat în acord cu contextul în care a fost aşezat. 
Prin urmare, în primul şi al doilea poem robul este Israel, în al 
treilea vorbitorul este profetul însuşi, iar in al patrulea este vorba 
despre Mesia.21 E.G. Kissane spune că scopul autorului a fost 
acela de a  populariza profeţiile spuse de Isaia înainte de exil, în 
faţa generaţiei de la sfârşitul exilului sau imediat după exil.22  

Considerând că Isaia a scris primele 39 de capitole înainte 
de exil, iar partea a doua, cap 40-66, a fost redactată după exil, 
explicaţia lui E.G. Kissane este plauzibilă. In timpul vieţii sale, 
Isaia a fondat o şcoală a profeţilor, şcoală despre care se aminteşte 
în 8:16. Isaia a încredinţat ucenicilor săi mai multe mesaje orale pe 
care aceştia mai târziu le-au consemnat în scris, adăugându-le, se 
pare, sulului lăsat de către maestrul lor. Dacă această ipoteză este 
adevărată, între acele profeţii au fost şi „Cântecele Robului”, aşa 
că încă de la începutul redactării Deutero-Isaia „Cântecele 
Robului” au fost aşezate în contextul cunoscut acum nouă.  

Opinia că cele patru cântece sau unele dintre ele sunt 
interpolări târzii în textul isainic este insuficient şi neconvingător 
argumentată. Dacă am avea de a face cu interpolări ale unui editor 

                                                 
21 Ibidem, p. 159. 
22 Ibidem 
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de mai târziu, adăugate după redactarea făcută de Deutero-Isaia, 
atunci ar trebui să se întâmple cel puţin trei lucruri.  

În primul rând ar trebui să avem anumite documente sau 
manuscrise mai vechi decât momentul interpolării, documente 
care să nu conţină „Cântecele Robului”. Aceste documente nu 
există. Dacă acesta nu e posibil, deoarece manuscrisele vechi nu s-
au păstrat, atunci ar trebui să avem măcar mărturii ale tradiţiei în 
această privinţă, mărturii care nu există. Mai mult decât atât, 
tradiţia iudaică şi creştină atribuie paternitatea profetului Isaia 
asupra întregii cărţi.  

În al doilea rând, dacă poemele Ebedului ar fi interpolări 
târzii, atunci nu ar trebui să aibă nici o legătură cu contextul 
imediat al pasajelor în care apar, legătură contextuală care, în cazul 
Deutero-Isaia, poate fi observată cu uşurinţă. Fiecare dintre cele 
patru cântece este aşezat în strânsă legătură cu contextul ideatic 
imediat. De exemplu, primul cântec „Isaia 42:1-4” este aşezat în 
contextul în care profetul încurajează poporul aflat la finele 
exilului să se încreadă în Domnul pentru că robia lui e la sfârşit 
(40:2), Yahve este atotputernic, e superior idolilor şi poporul lui 
Dumnezeu are motive să se încreadă în El, spre deosebire de 
ceilalţi care nu au nici o nădejde. Isaia 41,29 afirmă: „Eu, Cel dintâi, 
am zis Sionului: ,,Iată-i, iată-i!” Şi Ierusalimului: „Îţi trimit un vestitor de 
veşti bune!” Căci Mă uit, şi nu este nimeni, nimeni între ei care să 
prorocească şi care să poată răspunde, dacă-l voi întreba.” 

Primul cântec al Ebedului vine ca răspuns la problema 
ridicată în cap 41. În 42:1 avem: „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, 
Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu 
peste El; El va vesti neamurilor judecata.”  

La încheierea primului cântec, începând cu v. 5, Deutero-
Isaia continuă cu o referire care are o relaţie contextuală strâns 
legată de mesajul primului poem: „ Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, 
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care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a 
dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el. „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, să deschizi ochii 
orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în 
întuneric.” 

Se poate observa cu uşurinţă că în cazul fiecărui cântec 
avem aceeaşi relaţie contextuală şi fiecare dintre cele patru cântece 
se încheie, după cum susţine John Mc. Kenzie, cu aşa numitele 
replici sau răspunsuri.23

În al treilea rând, dacă cele patru cântece ar fi interpolări 
străine autorului, atunci ar trebui să existe mari diferenţe de ordin 
lingvistic  între textul cântecelor şi celelalte pasaje din Deutero-
Isaia. C.R North24, după ce face o analiză comparativă riguroasă 
cu privire la vocabularul, stilul şi forma metrică a cântecelor hw"hy> 
db,[, şi a celorlalte pasaje din Deutero-Isaia, trage următoarea 
concluzie: „Este imposibil ca numai pe baza vocabularului să 
conteşti că Deutero-Isaia e autorul primelor trei cântece ale hw"hy> 
db,[,. […] Între al IV-lea cântec şi textul Deutero-Isaia avem mai 
multe diferenţe de limbaj, dar nici în acest caz nu putem afirma că 
al IV-lea cântec nu aparţine lui Deutero-Isaia.”25

 
În concluzie, considerând argumentele prezentate mai sus, 

putem afirma că cele patru cântece ale Robului nu sunt interpolări 
târzii, ci aparţin cu siguranţă textului original al cărţii Isaia. Cele 
patru  cântece sunt bine aşezate în context şi prin această legătură 
contextuală se clădeşte un mesaj coerent şi foarte clar. 
 

                                                 
23 John Mc. Kenzie, op. cit., p. XXXIX. 
24 C.R. North, op. cit., p. 161-178. 
25 Ibidem, pp. 162, 165, 168. 
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3. Interpretări ale Cântecelor hw"hy> db,[, în gândirea 
teologică  

Niciun subiect legat de teologia biblică a VT nu a stârnit 
atâta discuţie26 ca întrebarea legată de interpretarea cântecelor hw"hy> 
db,[, şi de identitatea „Robului care suferă” din Deutero-Isaia.  
Christofor R. North27, H.H. Rowley28, John McKenzie29, R.N. 
Whybray30 şi în româneşte Mircea Chialda31 au prezentat în 
scrierile lor cele mai însemnate interpretări ale Robului Domnului 
din literatura teologică. Fără a avea pretenţia epuizării subiectului, 
şi fără a argumenta în favoarea sau împotriva vreunei teorii, în cele 
ce urmează vom trece în revistă câteva din cele mai importante 
interpretări ale Cântecelor hw"hy> db,[, în istoria gândirii teologice. 
 

3.1. Interpretări ale Cântecelor hw"hy> db,[, în concepţia 
ebraică 
 

3.1.1. Interpretări ebraice precreştine 
O privire exhaustivă asupra literaturii iudaice precreştine o 

face Christofor R. North, care după ce  analizează suferinţa 
Robului din Deutero-Isaia în VT, în scrierile apocrife şi 
pseudoepigrafe şi în LXX, concluzionează că iudaismul post exilic 
nu a interpretat mesianic Cântecele hw"hy> db,[,, Robul fiind 
identificat cu „cel drept” sau „cel înţelept” în linia lui Daniel si a 

                                                 
26 H.H. Rowley, The Servant of the Lord and other essays on the Old Testament, 
London, 1952, p. 3. 
27 C.R. North, op. cit., pp. 2-178. 
28 H.H. Rowley, The Servant of the Lord and other essays on the Old Testament, 
Lutterworth Press, London, 1952. 
29 John Mc. Kenzie, op. cit.,1968. 
30 R.N. Waybray, The Second Isaiah, Jsot Press, 1983. 
31 Mircea Chialda, Ebed-Yahve, Anuar 1939-1940, Diocezana Caransebeş, 1940. 
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Înţelepciunii lui Solomon, care fiind încercat de către Yahve, 
acceptă în tăcere toate greutăţile şi din această pricină este plăcut 
lui Dumnezeu32. Robul este modelul ideal pentru fiecare 
credincios al lui Yahve. 

 
3.1.2. Interpretări ebraice de la începutul erei creştine 
În cercurile ebraice de după Iisus, s-au impus cel puţin 

patru direcţii de interpretare a Robului. 
 

a. Robul identificat cu „cel drept” 
Respectând poziţia clasică, această interpretare a Robului a 

continuat să aibă adepţi şi după ce interpretarea mesianică a 
devenit generală şi chiar şi după ce Robul a fost interpretat 
colectiv, ca fiind Israelul credincios. Astfel, Iacob ben Reuben, 
Eliezer ben Beaujenci şi Aron ben Iosif, ca reprezentanţi ai 
Qaraiţilor, plecând din Daniel 12:3 au concluzionat că Robul este 
„cel Înţelept”33. Qaraiţii, uneori au aplicat profeţia Cântecelor hw"hy> 
db,[, la cei pioşi din propria lor grupare. 
 

b. Interpretarea mesianică 
La începutul erei creştine, interpretările mesianice ale 

Robului au atras tot mai mulţi adepţi. Probabil că cea mai veche 
mărturie, citată de către Raimundus Martini dintr-un midraş foarte 
vechi, aparţine lui Iosif Galileanul (contemporan cu Rabi Akiba), 
care spunea: „Regele Mesia este înjosit şi umilit din cauza 
patimilor, după cum se spune: «dar el era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre»”34. Targumul lui 

                                                 
32 C. R. North, op. cit., p. 9. 
33 Ibidem, p. 237. 
34 Ibidem, p. 211-212. 
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Ionatan ben Uziel, care e contemporan cu Ghemara, identifică pe 
Robul din 42:1 cu Mesia; similar cu 43:10. Comentând 52:13, 
targumul afirmă: „Iată Robul meu Mesia va propăşi”35

Între sec al VIII-lea şi al X-lea avem midraşul Tehillim la 
Ps 2 în care Is 53:6 este pus în context mesianic. Midraşul Pesikta 
Rabbati vede pe Mesia ca prizonier, batjocorit, încât  prin umilire 
să se evidenţieze mai mult slava sa. Robul din Deutero-Isaia este 
interpretat mesianic şi în Midraşul Konen, în Bereşit Rabba a lui 
Moşe Haddaraşan (secolul al XI-lea), Moşe ben Nachman (1270), 
Isaac Lurja (1572), Jesaia Horwitz (1630)36

 

c. Interpretarea colectivă 
Interpretarea colectivă susţine că Robul nu este o persoana 

individuală, ci el reprezintă o colectivitate; Robul este poporul 
Israel. Această interpretare  are rădăcini încă din secolul al II-lea 
î.Hr. În acest sens, Comunitatea de la Qumran, asociind faptul că 
era persecutată cu Isaia 53, a gândit despre sine ca reprezentând 
pe Robul Domnului care suferă pentru Israelul păcătos37.  

În secolul al III-lea al erei creştine, în mediul ebraic, 
interpretarea colectivă a Robului începe să-i atragă pe tot mai 
mulţi susţinători. Aceasta s-a întâmplat ca o reacţie la interpretarea 
creştină, care identifica pe Robul Domnului în persoana lui Iisus. 
Origen afirmă că au existat discuţii contradictorii deschise între 
creştini şi evrei cu privire la interpretarea Cântecelor Robului. 
Conform lui Origen38, învăţaţii evrei susţineau că Robul nu se 

                                                 
35 C. R. North, op. cit., p. 11. 
36 Mircea Chialda, op. cit., pp. 211-212. 
37 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 84. 
38 Origen, Contra lui Celsus, în A. Roberts, J. Donaldson & A.C. Coxe, The Ante-
Nicene Fathers, vol. IV. Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325, 
1975, p. 857. 



Ioan Brie 22 

 

referă la o persoană individuală ci la Israel ca naţiune, care, 
împrăştiat printre celelalte naţiunii, suferă. Aceste suferinţe ale lui 
Israel au fost profeţite de către Isaia în Cântecele Robului.  

În evul mediu, rabinii au abandonat interpretarea mesianică 
din raţiuni apologetice, interpretarea colectivă devenind generală. 
C. North trece în revistă cele mai cunoscute nume de rabini care 
au susţinut interpretarea colectivă39, dintre care Ibn Ezra, Iosif 
ben Natan, Abraham Farissol, Abarbanel, Lippmann etc. In cadrul 
iudaismului, interpretarea colectivă a Robului a cunoscut diferite 
nuanţe. Unii susţineau că Robul din Deutero-Isaia nu se referă la 
întregul Israel, ci numai la rămăşiţa credincioasă40, alţii considerau 
că Robul se referă la ordinul proorocilor sau la Israelul ideal41. 

Interpretarea colectivă a fost îmbrăţişată şi în cercurile 
creştine, dar a existat o deosebire esenţială între abordarea creştină 
şi cea iudaică. În timp ce în concepţia creştină se considera că 
Robul se referă la Israelul din timpul exilului babilonian din 
secolul al VI-lea î.Hr, în concepţia ebraică, Robul Domnului se 
referă nu numai la condiţia Israelului din  acest exil, ci la toate 
suferinţele şi persecuţiile prin care a trecut Israelul cu începere de 
la Isaia, inclusiv cele întâmplate în timpul vieţii rabinilor care 
propuneau această interpretare42. 
 

d. Interpretarea individualistă 
Pe lângă interpretările mesianice şi colective ale Robului, 

între scriitorii evrei au fost unii care au susţinut o interpretare 
istorico individualistă. Studiind detaliile din Cântecele Robului şi 

                                                 
39 C.R. North, op. cit., p. 18. 
40 Ibn Ezra, Rashi, Lippmann susţin această opinie, Rashi, apud, C.R. North, 
op. cit., p. 20. 
41 Eliezer Beaujenci, apud C.R. North, op. cit., p. 18. 
42 C.R. North, op. cit., p. 19. 
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din alte texte biografice ale VT, s-a putut observa că pot fi stabilite 
anumite paralele între portretul Robului şi aceste personaje din 
istoria biblică. Astfel,  Robul Domnului a fost identificat pe rând 
fie cu Ieremia (Saadyah Gaon), fie cu regele Iosia (Abarbanel), fie 
cu Ezechia (Saadyah ibn Danân) sau cu Neemia (A. 
Weissmann).43

Ceea ce putem observa, studiind interpretările Robului din 
Deutero-Isaia în gândirea ebraică, este că, într-un anume fel, 
scriitorii evrei au anticipat teoriile colective sau istorico-individuale 
moderne cu privire la identitatea Robului Domnului. 

 

3.2. Interpretări ale Cântecelor hw"hy> db,[, în teologia 
creştină 

În literatura teologică creştină, pentru Robul Domnului din 
Deutero-Isaia, au fost propuse mai multe moduri de interpretare. 
Dintre toate abordările existente, mai importante sunt următoarele 
cinci: 
 

3.2.1. Interpretarea mesianică 
Această interpretare susţine că poemele Robului sunt 

pasaje cu caracter profetic şi din acest motiv hw"hy> db,[, este un 
personaj al viitorului, o singură persoană, a cărei identitate este 
Mesia. Nu există nici o îndoială că în cadrul creştinismului 
timpuriu hw"hy> db,[, era interpretat mesianic, fiind identificat cu 
Iisus. În Noul Testament se pot observa cu uşurinţă atât 
trăsăturile fizice şi spirituale ale Robului, regăsindu-se chiar 
expresii isainice, cât şi intenţia limpede de a-l identifica pe Iisus cu 
hw"hy> db,[,. Antonie Plămădeală pune în oglindă pasajele profetice 

                                                 
43 Ibidem, p. 19. 
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din Deutero-Isaia cu pasajele nou-testamentare corespondente, 
argumentând împlinirea Robului în persoana Domnului Iisus44. 

Părinţii şi scriitorii bisericeşti au păstrat această linie de 
interpretare recunoscând în Iisus pe Robul lui Isaia. Biserica 
Creştină a susţinut dogmatic interpretarea mesianică şi până în 
secolul al XVIII-lea toţi considerau Isaia 53 ca pe o a cincea 
evanghelie. Cei mai cunoscuţi susţinători ai mesianismului Robului 
până în secolul al XVIII-lea au fost Grotius, Seidel şi 
Hengstenberg45.  

Începând cu finele anilor 1780 exegeţii raţionalişti, 
preluând interpretarea colectivă susţinută de rabini, argumentează 
împotriva celei mesianice. Cu toate acestea, abordarea mesianică a 
Cântecelor Robului a continuat să se bucure de o puternică 
susţinere. Teologii ortodocşi, catolici (cu câteva excepţii) şi 
protestanţii fundamentalişti au continuat pe linia interpretării 
mesianice. Pe aceeaşi linie de interpretare, au continuat şi 
numeroşi critici liberali. C. North46 şi H.H. Rowley47, în lucrările 
lor, au trecut în revistă pe cei mai importanţi susţinători liberali ai 
mesianismului în cântările Robului. 

Alături de interpretările mesianice tradiţionale ale 
Cântecelor Robului, au apărut cel puţin două abordări care 
propuneau un compromis între interpretările colective şi istorico-
individuale pe de o parte şi cele mesianice pe de altă parte. 

În primul rând avem teoria piramidei  lui W. Delitzsch. 
Acesta susţinea că hw"hy> db,[, este o piramidă a cărui bază este 
poporul Israel, partea mijlocie e Israelul spiritual, kata. pneu/ma şi 

                                                 
44 Antonie Plămădeală, Ebed-Yahve în lumina NT, Mitropolia Banatului, Nr. 4-5, 
1970, pp. 285-302. 
45 Mircea Chialda, op. cit., p. 237. 
46 C.R. North, op. cit., pp. 42-46, 64-68, 90-99. 
47 H.H. Rowley, op. cit.,  pp. 19-23. 
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nu kata. sa,rka, iar vârful piramidei este persoana, care ieşind din 
mijlocul poporului Israel va aduce mântuirea, adică pe 
Răscumpărătorul48. Delitzsch compară concepţia sa cu două 
cercuri concentrice: cercul exterior este întregul Israel, cercul din 
interior este Israelul credincios, sau Israelul kata. pneu/ma, iar 
centrul este Mesia-Răscumpărătorul. 

În al doilea rând, avem interpretarea istorico-mesianică 
propusă de către Kittel şi dezvoltată mai târziu de către 
Rudolph49. W. Rudolph susţine că Robul a fost un personaj 
istoric, al cărui nume nu ne este revelat de autor, dar care datorită 
dreptăţii sale proeminente a fost crezut de profet ca fiind Mesia. 
Prin prisma acestei interpretări, Cântecele Robului din Deutero-
Isaia reprezintă o descriere biografică a acestui personaj anonim. 
 

3.2.2. Interpretarea mitologică 
Această teorie susţine că Deutero Isaia, scriind într-un 

context istoric puternic influenţat de cultura babiloniană, s-a 
inspirat în realizarea portretului Robului Domnului din mitul 
morţii şi al învierii zeului Tamuz50. Primul care a argumentat în 
favoarea acestei interpretări a fost Hugo Gressmann. Gressmann 
a identificat fragmentele portretului Robului în Deutero Isaia, 
subliniind că între aceste elemente cel mai important este 
fragmentul care se referă la învierea din morţi a Robului. 

Gressmann concluzionează: „Noi suntem obligaţi să 
presupunem că Deutero-Isaia nu a creat el însuşi portretul 
Robului, ci a împrumutat anumite elemente dintr-o tradiţie care 
deja exista. Proslăvirea  Robului urmează fără nici un pas 
                                                 
48 F. Delitzsch, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaia, apud Mircea 
Chialda, op. cit., p. 200. 
49 C.R. North, op. cit.,  pp. 85-88. 
50 Ibidem, p. 69. 
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intermediar, după suferinţa şi moartea sa. Această situaţie este 
caracteristică imnurilor cultice…noi nu putem stabilii identitatea 
Robului dar putem stabili cercul căruia îi aparţine: el aparţine 
cercului figurilor zeilor Tamuz-Adonis”51. 

În plus, H. Zimmeran consideră că se poate face o paralelă 
între suferinţele Robului din Deutero-Isaia şi anumite procesiuni 
religioase babiloniene. În cadrul acestor procesiuni, regele, 
recitând psalmi de penitenţă,  era considerat robul zeului, care 
reprezenta poporul în actul penitenţei52. North menţionează şi 
contribuţia lui Lorenz Durr, care se referă la ritualul din cadrul 
sărbătorii anului nou. În a 50-a zi a festivalului, regele, care era 
numit robul zeului (ardu), era umilit în mod public înaintea zeului, 
fiind lovit peste obraz de către marele preot. În acest fel, Durr 
sugerează că hw"hy> db,[, este o figură de provenienţă babiloniană. 
North, evaluând această interpretare afirmă că, chiar dacă se pot 
stabili anumite paralele între hw"hy> db,[, şi miturile babiloniene, 
aceasta nu înseamnă că Robul este o figură de inspiraţie 
mitologică53. 
 

3.2.3. Interpretarea alegorică 
Ipoteza aceasta susţine că hw"hy> db,[, este o figură alegorică 

care nu trebuie interpretată la nivel de detalii. Susţinător al acestei 
opinii este Lindblom care afirmă: „este o prostie tot atât de mare 
să întrebi «Cine este Robul» ca şi cum ai întreba «Cine este fiul 
risipitor». hw"hy> db,[, întruchipează o idee, ideea misiunii lui Israel în 
lume”54. 

                                                 
51 Ibidem, p. 36. 
52 Ibidem, p. 36. 
53 Ibidem, p. 201. 
54 H.H. Rowley, The Servant of the Lord and other Essays on the Old Testament, 
London, 1952, p. 35. 
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3.2.4. Interpretarea colectivă 
Interpretarea colectivă susţine că Robul nu este o persoană 

individual-istorică sau viitoare, ci el este o personificare a 
poporului Israel. Această interpretare, propusă la început de către 
rabini, din raţiuni apologetice, a fost îmbrăţişată, începând cu 
secolul al XVIII-lea de către mulţi cercetători creştini. În cursul 
timpului, teoria interpretării colective a îmbrăcat mai multe forme. 
C. North trece în revistă toate aceste forme de interpretare55

 

a. hw"hy> db,[, este identic cu poporul Israel ca naţiune. 
Între cercetătorii creştini, după cum afirmă C. North, 

primul care susţine această interpretare este H Stephani. În anul 
1787, el susţinea că Robul nu este altul decât Robul Iacov din 
48:20, sau poporul Israel. La scurt timp teoria este îmbrăţişată şi 
de către Doderlein care, renunţând la interpretarea tradiţional 
mesianică, a afirmat că Is. 42:1- se referă la Cirus, iar în  49:1-, şi 
52:13- 53:12 mai aproape de context este să credem ca Robul este 
„întreg poporul Israel”56. 

Eichhorn consideră că în 42:1- autorul se referă la Cirus, în 
49:1- se referă la sine iar în 52:13- 52:12 la Israel. Pe aceeaşi linie 
de interpretare merg fără rezerve şi Wellhausen, Stade, şi mai 
târziu Giesebrecht, Smend şi Budde.  

H. Roy, într-o lucrare publicată în 1907, prezintă punctele 
esenţiale ale interpretării colective. Portretul poporului Israel în 
cele patru cântece, după cum rezumă Chialda57, este următorul: 
Israel suferă din greu şi este nevinovat (50 şi 53), prin suferinţele 
sale Israel face ispăşire pentru păcatele naţiunilor (53), şi ca urmare 
Yahve devine favorabil poporului, eliberându-l din exil (42, 49) şi 
                                                 
55 C.R. North, op. cit., pp. 28-116. 
56 Ibidem, p. 29. 
57 Mircea Chialda, op. cit., p. 218. 
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înviindu-l, Israel capătă viaţă lungă (53:10) şi un loc de cinste între 
popoarele lumii (49:7, 53:12). Prin urmare Israel va fi lumina 
Naţiunilor, aducând popoarelor adevărata credinţă în Yahve. 

Interpretarea Robului Domnului din Deutero-Isaia ca 
personificare a Israelului ca naţiune, se bucură de susţinere şi în 
rândul cercetătorilor de la sfârşitul secolului al XX-lea, cum ar fi 
Snaith şi Boer58. 

 

b. hw"hy> db,[, este Israelul Ideal 
Această interpretare a fost fundamentată de către 

Eckermann59, care îşi bazează teoria pe distincţia dintre Israelul ca 
stat şi Israelul ca cetăţeni. Cetăţenii au păcătuit şi din această cauză 
statul a suferit. Consemnând interpretarea lui Eckermann, North 
rezumă: „Pronumele „El” din cap. 53 este poporul, ca naţiune, ca 
unitate civică, statul ca stat. Pronumele „Noi” reprezintă pe 
cetăţenii individuali ai statului, de la origini până în timpul 
profetului. Din punct de vedere politic, statul era mort, cetăţenii, 
de asemenea, au experimentat o măsură de suferinţă, dar în ciuda 
acestui fapt şi-au construit case şi s-au implicat în comerţ, unii 
chiar preferând să rămână în exil. Yahve va fi binevoitor 
poporului său şi din această cauză îşi va ridica cetăţenii”60. 

În esenţă, după Chialda, interpretarea susţine că hw"hy> db,[, 
nu este o personificare a Israelului empiric, ci o personificare a 
Israelului în destinaţia sa ideală, aceea care există în planul etern 
divin al iconomiei, dar care nu a fost realizată încă în istorie. De 
aici rezultă că Yahve va salva pe poporul său prin intermediul 

                                                 
58 R.N. Waybray, The Second Isaiah, Post Press, 1983. p. 70. 
59 Mircea Chialda, op. cit.,  p. 220. 
60 C.R. North, op. cit., p. 31. 
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servului său - adică Israelul ideal, îl mântuieşte din cauza alegerii şi 
misiunii sale providenţiale”61. 

Această ipoteză a fost urmată şi mai bine fundamentată de 
către F. Beck care susţinea că hw"hy> db,[, este Israelul nu după 
apariţia lui reală, ci după destinaţia lui ideală62, şi de către Ewald, 
Dillmann, Driver, Davidson, Lundborg etc. Dillmann, explicând 
Cântecele Robului, vorbeşte despre hw"hy> db,[, în trei direcţii: (a) ca 
popor al lui Israel în totalitatea lui, (b) ca idee curată a aceluia, care 
în spiritul lui Dumnezeu pluteşte peste toate realităţile şi trece 
peste ele, şi (c) ca partea cea mai bună a Israelului, care cuprinde 
această idee şi care învaţă pe cei răi, suferă pentru ei şi îi 
mântuieşte63. 

 

c. hw"hy> db,[, este rămăşiţa credincioasă a poporului Israel 
Interpretarea colectivă a hw"hy> db,[, a identificat pe Robul cu 

rămăşiţa credincioasă a Israelului, cu Israelul kata. pneu/ma. Primul 
care a susţinut această ipoteză este H.E. Paulus, care în 1792 scria: 
„Poporul ca întreg nu poate fi considerat ca închinător al lui 
Yehova, numai o parte a lui, care se închina cu adevărat poate fi 
considerată aici în sens colectiv… Robul nu este Israelul ca 
naţiune ci numai cea mai nobilă parte a ei… Această parte, 
rămăşiţa, a suferit din cauza poporului şi împreună cu el”64. Paulus 
a fost urmat de către Ammon, Knobel, Bleek, Moffat şi Otto 
Thenius.  Thenius, în 1832 scria: „Comportamentul celei mai bune 
părţi în exil, peste care a venit judecata numai din cauza celor răi, a 

                                                 
61 Mircea Chialda, op. cit.,  p. 220. 
62 Ibidem, p. 220. 
63 Ibidem, p. 220. 
64 C.R. North, op. cit., p. 35. 
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devenit cauza pentru care Yahve şi-a reînnoit  mila sa faţă de 
popor, aducându-l din nou în ţara părinţilor lor65. 
 

d. hw"hy> db,[, este identic cu ordinul profeţilor din Vechiului 
Testament 

Teoria că Robul Domnului reprezintă personificarea 
ordinului profeţilor a fost sugerată prima dată de către 
Rosenmuller. El spune că fiecare element al portretului Robului 
din cele patru cântece se potriveşte în întregime profeţilor. În 
1820, Rosenmuller abandonează această teorie în favoarea unei 
interpretări colective generale. Cu toate acestea, teoria a fost 
puternic susţinută de către Gesenius, care afirma: „Profeţii sunt 
văzuţi ca organizaţie corporată sau persoană morală în acord cu 
modul obişnuit de exprimare în gândirea ebraică…, ei sunt numiţi 
în mod colectiv hw"hy> db,[,66. F.W. Umbreit caută să combine 
ipoteza ordinului profeţilor cu interpretarea mesianică. El susţine 
că în unele pasaje ale profeţiei, Robul este Israelul ca întreg, în 
altele partea evlavioasă a Israelului ,iar în altele este vorba despre 
profeţi. 

Un al susţinător al identificării Robului cu ordinul 
profeţilor a fost Wette. El a fost urmat de  Schenkel67, care 
argumenta că expresia hw"hy> db,[, este folosită în mod uzual pentru a 
desemna ordinul profeţilor, că în 44:26 şi 50:10 termenul se referă 
la profeţi, că acest termen nu poate semnifica vocaţia profetică a 
Israelului ca întreg pentru că Israelul este descris ca fiind orb şi 
surd, că în 49:5 robul este diferit de Israel, că în 49 şi 42 modul în 
care este descris Robul se potriveşte în întregime profeţilor. 

 
                                                 
65 Ibidem, p. 36. 
66 Ibidem, p. 37. 
67 Ibidem, p. 37. 
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3.2.5. Interpretarea istorico-individuală 
 

Ca reacţie împotriva interpretărilor colective, o serie de 
cercetători au propus pentru Cântecele Robului o interpretare 
individualistă. 

Interpretarea individualistă invocă drept argument 
principal faptul că în cele patru Cântece hw"hy> db,[, este prezentat ca 
persoană individuală, spre deosebire de celelalte pasaje din 
Deutero-Isaia unde hw"hy> db,[, are un sens colectiv, fiind o 
personificare a poporului Israel. B. Anderson68, făcând diferenţa 
între hw"hy> db,[, şi laer'f.yI db,[, în Deutero-Isaia, scoate în evidenţă 
modul diferit în care sunt descrişi cei doi db,[,, subliniind în acest 
fel caracterul individual al db,[,, din cele patru cântece. Cu toate că, 
în ceea ce priveşte caracterul individual al Robului, între adepţii 
interpretării individualiste există consens, totuşi în stabilirea 
identităţii Robului înregistrăm opinii diferite. 

Interpretările individualiste ale hw"hy> db,[, pot fi organizate, 
după părerea lui McKenzie69, în trei grupuri: (a) hw"hy> db,[, este o 
persoană istorică a trecutului, (b) hw"hy> db,[, este o figură istorică a 
viitorului şi (c) hw"hy> db,[, ar putea fi o figură ideală născută în 
imaginaţia autorului. 

Interpretările mesianică şi istorico-mesianică, despre care 
am vorbit mai sus, pot fi foarte bine încadrate în rândul 
interpretărilor individualiste. Aceste ipoteze, după clasificarea 
făcută de McKenzie, îl consideră pe Robul ca fiind o figură ideală 
sau istorico-futuristă. 

În continuare vom aborda interpretările istorico-
individualiste ale Robului în cadrul cercetării teologice creştine: 
                                                 
68 Bernard W. Anderson, The Living World of the Old Testament, Londra, 1964, p. 
421. 
69 John Mc. Kenzie, op. cit., pp. XLV-LV. 
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a. Robul identificat cu regele Ezechia 
Pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, conform lui North70, 

Bahrdt şi Konynenburg susţineau că Robul este regele Ezechia. 
Bahrdt scria că în Is. 53 avem un text narativ şi nu unul profetic. 
Făcând paralelă între cuvintele care descriu suferinţa şi boala 
Robului din al patrulea cântec şi suferinţa lui Ezechia descrisă în Is 
39, Konynenburg consideră că e mai natural să credem că Robul 
din Is 53 este Ezechia, decât să interpretăm mesianic. În 1916, L. 
Itkonen71 sugera că primele două cântece se referă la regele 
Ezechia şi că au fost compuse de el însuşi. 
 

b. Robul este profetul Isaia  
Această ipoteză a fost avansată în 1791 de către C. 

Staudlin72, care plecând de la tradiţia rabinică ce sugera că Isaia s-a 
născut în familia regală, că a fost condamnat pe nedrept de către 
regele Manase, martirizat şi îngropat în mormântul regilor, 
susţinea că în Is 53, Deutero-Isaia descrie martirajul profetului 
Isaia.  

 

c. Robul identificat cu regele Ozia 
Teoria a fost sugerată de către K. Dietze73, care analizând 

descrierea fizică a Robului din al patrulea cântec, afirmă că Robul 
era bolnav de lepră. Considerând că Isaia a scris despre viaţa lui 
Ozia (2 Cron. 26:22) şi că Ozia a fost pedepsit de Yahve cu lepră, 
că pedeapsa a fost mai mare decât ofensa adusă, că Ozia a suferit 
nu numai pentru propria greşeală, ci pentru păcatul întregului 

                                                 
70 C.R. North, op. cit., pp. 29-40. 
71 Ibidem, pp. 56-57. 
72 Ibidem, p. 40. 
73 John Mc. Kenzie, op. cit.,  p. 18. 
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popor, al cărui reprezentant era, K. Dietze concluzionează că 
Robul este regele Ozia. 
 

d. Robul este profetul Ieremia 
Scriitorul evreu Saadia Gaon a avansat primul ideea că 

Robul era Ieremia74. 
Această propunere a fost urmată de către Grotius, apoi de 

către Bunsen, Duhm75, care, pentru o vreme, a crezut că Robul e 
Ieremia, şi mai recent de către Farley76. Această ipoteză susţine că 
cele patru cântece au fost compuse iniţial de către Baruh, ucenicul 
lui Ieremia, în ele autorul descriind viaţa şi misiunea proorocului. 
Poemele au circulat independent şi mai târziu au fost preluate şi 
prelucrate de către Deutero-Isaia. 

 

e. Robul identificat cu regele Ioiachin 
Sellin77 sugerând această interpretare, afirmă că poemele 

Robului au fost compuse în timpul regimului lui Amel-Marduk şi 
contextul istoric este dat de exilul regelui Ioiachin. Ipoteza a fost 
susţinută de către Rothstein78, care a sugerat că robul este dinastia 
davidică şi Burrows, care, concluzionând, afirma că Robul este: 
”casa lui David, casă mesianică în trecut, prezent şi viitor, titlul de 
Rob al lui Yahve fiind sugerat pentru David. Chemarea lui David 
de a da legea pentru toate naţiunile indică o profeţie mesianică. 
Găsindu-se în exil, Ioiachin a reprezentat casa lui David în timpul 
său, fiind Regele Mesianic.”79

                                                 
74 P. Volz, Isaia II, p. 188, apud John Mc. Kenzie, op. cit., p. 17. 
75 C.R. North, op. cit., p. 41. 
76 John Mc. Kenzie, op. cit., p. 17. 
77 Conform lui C.R. North, op. cit., p. 50. 
78 John Mc. Kenzie, op. cit., p. 13. 
79 Preluat din John Mc. Kenzie, op. cit., p. 13.  
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f. Robul este Zorobabel 
Ernst Sellin în 1898 a fost primul care a propus această 

interpretare. După North, Sellin a fost apărătorul a nu mai puţin 
de patru teorii. Sellin, susţinând această ipoteză, afirmă că 
profetul, după 30 de ani de lucrare în Babilon a fost încurajat să 
vadă că profeţiile lui legate de căderea Babilonului au fost 
împlinite. Acestea sunt „lucrurile vechi” la care se referă autorul în  
42:9. Tot în 42:9 se aminteşte despre „altele noi” care urmează să 
se întâmple. Profeţiile noi se referă la apropiata înălţare a lui 
Zorobabel, care cu puţin înainte fusese martirizat. Profetul a 
împărtăşit împreună cu Hagai şi cu Zaharia speranţa mesianică în 
conformitate cu care Zorobabel va fi Robul-mesia. Speranţa lor, 
pentru moment a fost clătinată de către invazia persană care a 
tăiat, mutilat şi crucificat acest firav vlăstar al casei lui David80. 

Conform acestei interpretări, Cântecele Robului zugrăvesc, 
pe de o parte, misiunea şi martirajul lui Zorobabel, şi pe de altă 
parte speranţa că Yahve va ridica din nou pentru Israel un Rege-
Mesia din David. 

 

g. Robul este Moise 
În 1922,conform lui North81, Sellin abandonează teoria 

conform căreia Robul este Ioiachin şi propune identificarea lui cu 
Moise. Sellin avansează ideea că Moise fusese martirizat de către 
propriul lui popor, dar că israeliţii, ruşinându-se de ceea ce au 
făcut, au evitat să consemneze aceasta în istoria VT. Sellin crede 
că această întâmplare a supravieţuit în cercurile profetice, şi mai 
târziu Deutero-Isaia a cuprins-o în cartea sa, sub forma celor patru 

                                                 
80 C.R. North, op. cit., p. 50. 
81 Ibidem, p. 50. 
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cântece82. Sellin consideră că în Zaharia 11:4-13:7 avem o referinţă 
indirectă la martirajul al lui Moise. 
 

h. Robul este un învăţător anonim al Legii  
Susţinător al acestei teze a fost Duhm, care a sugerat că 

identitatea Robului nu poate fi stabilită cu precizie, dar că el nu 
este un profet, ci un tânăr învăţător al Legii, un Thoralehrer, un 
păstor al sufletelor83. Acest învăţător nu este unul oarecare, ci 
Învăţătorul, care îi reprezintă pe toţi ceilalţi învăţători ai Legii. 
 

i. Robul este autorul însuşi 
Această ipoteză este cunoscută şi sub numele de 

interpretarea autobiografică. Teza susţine că Robul este autorul 
însuşi. Ipoteză a fost propusă prima dată de către Gunkel, dar a 
fost cel mai bine argumentată de către Mowinckel, care în 
concluzia cercetării lui afirma: „Robul lui Yahve în cele patru 
cântece este profetul, Deutero-Isaia însuşi.”84  

În cercetarea teologică creştină, ca soluţie la întrebarea 
„cine este hw"hy> db,[,” au mai fost propuse şi alte răspunsuri. A 
Bertholet85 susţine că robul este scribul Eleazar din perioada 
Macabeilor, Kraetzschmar86 consideră că este Ezechiel, iar Dutch 
Jew Palache87 preferă să nu traducă ebraicul ~L'vum. – „care este 
desăvârşit, făcut desăvârşit”, ci să-l interpreteze ca nume propriu, 
considerându-l fiul lui Zorobabel (1  Cron. 3:19). 

                                                 
82 John Mc. Kenzie, op. cit., p. 17. 
83 Mircea Chialda, op. cit., p. 227. 
84 Der Knecht Yahwas, p. 8, apud C.R. North, op. cit., p. 73. 
85 C.R. North, op. cit., p. 49. 
86 Ibidem, p. 56. 
87 John Mc. Kenzie, op. cit., p. 18. 
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De asemenea, au existat încercări de armonizare a 
interpretărilor colective cu cele individualiste. Cea mai remarcabila 
încercare a fost făcută de către H. Wheeler Robinson88 care 
propune teoria cunoscută sub numele de „corporate personality”. 
„Corporate personality” înseamnă că un grup este încorporat în 
personalitatea conducătorului. Robinson susţine şi argumentează 
că gândirea iudaică era o gândire corporată. În baza acestei gândiri 
corporate, unul îi cuprinde pe toţi şi toţi pe unul. Robinson 
propune ca paradoxul din Deutero-Isaia să fie depăşit în acest fel. 
Soluţia lui Robinson este bine rezumată de către A. Plămădeală, 
care conclude:  

„Isaia gândea corporat, adică, în viziunea sa, Ebedul nici nu 
putea fi exhaustiv exprimat ca persoană, pentru că aşa ceva era 
imposibil de gândit «more iudaico». Nu ar fi spus totul. Ar fi fost 
incomplet. El vede profetic, ca pe unul, dar îl exprimă corporat. 
Tot aşa de bine se poate spune şi invers: îl vede ca pe mulţi, dar îl 
exprimă ca persoană, ca pe unul. Îl exprimă aşa pentru a încorpora 
realmente pe mulţi, pentru că Dumnezeu îi hărăzise tocmai 
această misiune de încorporare, dar pentru aceasta nu înceta de a 
fi persoană, nici nu era mai puţin persoană decât este în mod 
normal o persoană.”89  

 
(Va urma) 

 
 

                                                 
88 Conform Antonie Plămădeală, op. cit., pp. 78-86. 
89 Ibidem, p. 86. 


