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Preliminarii  
Acum două mii de ani, Sfântul Apostol Pavel le scria 

efesenilor, împărtăşindu-le nevoia vegherii, deoarece zilele acelea 
erau „grele”. Acele vremuri în care a slujit Apostolul Neamurilor 
au apus de mult, însă  îndemnul adresat bisericii din Efes nu şi-a 
pierdut actualitatea.  

Creştinii veacului al XXI-lea, în loc să fi depăşit acea 
realitate a „zilelor grele” sunt confruntaţi tot mai mult cu 
intensificarea răutăţii acestui veac impregnat cu otrava 
secularismului. Într-o vreme ca aceasta, când lucrarea fărădelegii  
s-a intensificat, omul s-a lăsat pe sine pradă uneltirilor satanice, 
cârmuindu-şi viaţa într-un mod autonom şi lipsit de 
binecuvântarea lui Dumnezeu. Orbit de propria-i slavă deşartă şi 
pieritoare, omul a decis să-şi fie lui însuşi dumnezeu. Astfel se 
închină propriului chip, schimonosit prin lipsa slavei lui 
Dumnezeu. Şi dovedeşte multă râvnă în acest sens, fiind ajutat şi 
de utilitarismul şi consumismul epocii în care trăim.  

Omul contemporan este preocupat ca, în locul 
îndumnezeirii prin slujirea lui Dumnezeu, să-şi ceară tot mai mult 
drepturile, unele mai ridicole decât altele. Pentru el, valorile biblice 
nu sunt demne de luat în considerare şi în consecinţă sunt 
respinse într-un mod făţiş. Mai mult decât atât, frizând ridicolul, 
Dumnezeu a fost declarat mort de către omul „iluminat”, care s-a 
aşezat sub ascultarea spiritului umanist.     
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De bună seamă, într-o epocă asemeni acesteia, „a zilelor 
grele”, mai mult ca oricând, este nevoie ca Biserica, trupul cel 
binecuvântat al lui Hristos, să statornicească în adevărata 
învăţătură şi trăire duhovnicească a Sfintelor Scripturi. În mijlocul 
omenirii, măcinate de relativismul care i-a distrus valorile şi trăirea, 
Biserica trebuie să rămână un punct de reper ce se deosebeşte de 
lume prin integritatea sa. Biserica însăşi va deveni seculară dacă 
nu-şi va asuma acea trăire, dătătoare de viaţă şi vindecare pentru 
om, pe care Sfânta Evanghelie o cere. Pentru împlinirea chemării 
Bisericii, adică pentru ca Hristos să fie dezvăluit oamenilor spre 
vindecarea suferinţelor lor duhovniceşti, este nevoie ca fiecare 
creştin (urmaş al lui Hristos) să redescopere Biblia ca singurul izvor al 
cunoaşterii lui Dumnezeu şi al vieţuirii duhovniceşti autentice, 
care-L proclamă pe Dumnezeu ca Suveran în viaţa omului. Dacă 
Cuvântul Împărăţiei lui Dumnezeu va prinde contur în viaţa 
credincioşilor, în felul arătat mai înainte, atunci idealurile veacului 
acestuia vor fi alungate din trăirea lor. În consecinţă, din viaţa 
creştinilor vor dispărea valorile străine de învăţătura Bibliei şi 
alegerile determinate de spiritul veacului acestuia, propovăduitor al 
materialismului, al egoismului şi al hedonismului.  

Observăm că, în teologia multor slujitori ai Bisericii, 
influenţată pe de-o parte de urgenţa cu care trebuie să se răspundă 
crizelor prin care trec unii credincioşi, dar şi de spiritul „despicător 
al firului în patru”, moştenit de la raţionalismul scolasticismului 
evului mediu, lui Dumnezeu nu-i mai este „permis” să ni se 
descopere aşa cum este El.  

Tocmai pentru că nu Îl cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum 
este El, Îl „constrângem” de multe ori să întruchipeze chipul pe 
care imaginaţia noastră i-L făureşte. Procesul acesta de 
schimonosire a „chipului lui Dumnezeu” este cauzat în numeroase 
situaţii de dorinţe egoiste, pe care le justificăm în maniere care mai 
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de care mai ridicole. Astfel,  în mintea şi inima noastră prinde 
contur o imagine despre Dumnezeu, străină de învăţătura Bibliei. 
Dumnezeu, suveranul Universului, a cărui existenţă nu este 
condiţionată de Univers, este coborât la o întruchipare 
superficială, specifică căutărilor şi frustrărilor creştinului 
contemporan. Dumnezeu este „personalizat” într-un mod egoist şi 
luând forma unui dumnezeu al dragostei, al milei, al justiţiei, al 
justificărilor, spre adormirea unei conştiinţe impregnate de păcat 
sau al satisfacerii nevoilor materiale, precum un automat care este 
gata să ofere orice şi oricând.  

De asemenea, chiar şi teologia, ştiinţa cunoaşterii lui 
Dumnezeu, poate ajunge să ni-L ascundă pe Dumnezeu sau să ne 
ofere o imagine străină despre El. Lăsată pradă scolasticismului, 
care a crezut că Îl poate descoperi pe Dumnezeu doar cu raţiunea 
şi fără mijlocirea lui Hristos şi a iubirii Sale suverane, descoperite 
în Sfintele Scripturi, teologia a ajuns să ni-L întruchipeze de multe 
ori pe Dumnezeu ca pe un amalgam de atribute, „raţionamente 
prudente ale gândirii teologice”1. Trebuie să ştim cu claritate că 
Dumnezeu nu este un „amestec de atribute”. Nu atributele puse 
unul lângă altul îl creează pe Dumnezeu. Lucrând astfel cu mintea 
noastră limitată, riscăm să-L „reducem pe Dumnezeu la nişte termeni cu 
care putem opera”.2 Omul, fiinţă păcătoasă şi limitată, nu poate 
cuprinde Nemărginirea, Necuprinsul şi de aceea Persoana şi 
atributele lui Dumnezeu nu pot fi cunoscute în plenitudinea lor.  

„Cum este Dumnezeu? Dacă prin asta înţelegem: Cum este 
Dumnezeu în Sine?, pentru o asemenea întrebare nu există 
răspuns. Dacă vrem să  spunem: Ce anume ne-a descoperit 
Dumnezeu despre Sine şi poate fi priceput de către o minte 
pioasă?, cred că există un răspuns deplin şi mulţumitor. Căci, 
deşi Numele lui Dumnezeu este tainic şi natura lui de 

                                                 
1 A. W. Tozer, Cunoaşterea Celui Prea Sfânt, Cluj-Napoca, Logos, 1996, p. 23.  
2 Ibidem, p. 17. 
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nepătruns, în dragostea Lui binevoitoare El a declarat, prin 
revelaţie, anumite lucruri ca fiind adevărate cu privire la Sine. 
Pe  acestea le numim atribute.”3   

Când păşim pe calea cunoaşterii lui Dumnezeu, trebuie să 
avem în vedere faptul că noi, oamenii, suntem nişte fiinţe create şi 
deci suntem obligaţi să operăm cu informaţi şi imagini a căror 
sursă este lumea creată de Dumnezeu. În procesul cunoaşterii lui 
Dumnezeu trebuie să avem ca „materie primă ceea ce Dumnezeu nu 
este”, pentru că „tot ceea ce vizualizăm în mintea noastră că ar fi 
Dumnezeu nu este Dumnezeu, deoarece noi ne-am construit imaginile din 
lucrurile făcute de El şi ceea ce este creat de El nu este Dumnezeu”. Dacă 
nu vom fi conştienţi de acest aspect, vom sfârşi prin crearea unui 
idol al minţii, care este la fel de ofensator la adresa lui Dumnezeu 
precum este un idol făurit de om.4   

Dumnezeu este mai presus de Univers, de om şi de 
capacitatea de înţelegere a acestuia, iar prin descoperirea de Sine, 
mijlocită prin Scripturi, El permite să Îi putem percepe existenţa şi 
lucrările Lui în Univers. În consecinţă, imaginea despre 
Dumnezeu a credincioşilor din ziua de azi trebuie să corespundă 
realităţilor mai înainte semnalate.  

Obligaţia Bisericii lui Hristos, într-o vremea ca aceasta „a 
zilelor grele”, este aceea de a-şi purifica şi eleva concepţia despre 
Dumnezeu, până va ajunge să fie vrednică de El – şi de ea însăşi,5 şi de a 
oferi apoi oamenilor prin învăţătura şi trăirea ei o imagine biblică 
despre Dumnezeu, care să nu fie distorsionată prin neajunsurile 
unei minţi create şi a unei purtări care nu ţine seama de chemarea 
spre slujire, făcută nouă, tuturor, de către  Domnul Iisus Hristos.    

                                                 
3 Ibidem, p. 20. 
4 A. W. Tozer, op. cit., p. 17. 
5 Ibidem, p. 13. 
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Aşadar, sub imboldul de a-L cunoaşte pe Dumnezeu „aşa 
cum este El” şi fiind conştienţi că imaginea pe care o are Biserica 
despre Dumnezeu îi influenţează în mod radical slujirea, în studiul 
de faţă ne propunem să analizăm concepţia autorilor psalmilor 
despre regalitatea lui Dumnezeu. Autorilor psalmilor, Dumnezeu li  
S-a descoperit, dezvăluindu-Şi Fiinţa Sa în multe ipostaze. Însă, 
cea care ni-L dezvăluie pe Dumnezeu ca Domn şi Stăpân al 
Universului, al tuturor popoarelor, al lui Israel şi al individului este 
tocmai calitatea Sa de rege.  

Este îndeobşte cunoscut că psalmii reprezintă o parte a 
Sfintelor Scripturi care este foarte accesibilă şi foarte folosită în 
închinarea Bisericii, iar regalitatea lui Dumnezeu, ca aspect 
fundamental al multor psalmi, are implicaţii deosebite în 
învăţătura şi lucrarea bisericii creştine. Astfel, conturarea cu atenţie 
a învăţăturii despre regalitatea lui Dumnezeu îi poate ajuta pe 
credincioşi să înţeleagă mai clar voia lui Dumnezeu pentru viaţa şi 
slujirea lor.  

 
Psalmul 29 – Un imn închinat copleşitoarei 

maiestăţi a lui Yahve 
Din titlul6 pe care psalmul îl poartă în LXX înţelegem că 

era rostit în timpul sărbătorii corturilor, deşi tradiţia talmudică îi 
aşază rostirea în vremea sărbătorii săptămânilor.7    

Psalmul evidenţiază într-un mod deosebit, domnia 
suverană al lui Dumnezeu, în ceruri şi pe pământ. Îngerii, numiţi 
în psalm, „fiii lui Dumnezeu”,  sunt chemaţi să recunoască şi să 
înalţe slava şi puterea8 lui Dumnezeu. Îngerii sunt întruchipaţi ca 

                                                 
6 În ultima zi a festivalului corturilor. 
7 A. A. Anderson, Psalms, vol. 1, Greenwood, Attic Pres, s.a., p. 232. 
8 Conotaţia militaristă a acestei chemări este dată de faptul că puterea (z[o) – 
putere, tărie) lui Dumnezeu a fost dovedită în victoriile obţinute de Israel în 
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nişte preoţi, care Îi slujesc lui Dumnezeu în Templul Său ceresc.9 
Maiestatea lui Dumnezeu este subliniată în mod accentuat chiar 
prin aceea că înşişi îngerii (şi chiar oştirea cerului) se unesc pentru 
a-I aduce lui Dumnezeu laude, iar aceasta Îl face pe Dumnezeu 
fără egal.10 Evidenţierea acestei realităţi cereşti accentuează 
inferioritatea şi implicit lipsa de vitalitate şi de putere a idolilor 
celorlalte popoare. Şi ei trebuie să se închine lui Dumnezeu (Ps. 
97:7) şi să se „recunoască” învinşi (1 Sam. 5:2, 3).11  

Maiestatea lui Dumnezeu este dată de slava Numelui12 Său, 
manifestată prin descoperirea de Sine a lui Dumnezeu, prin 
intermediul Numelui Său. Maiestatea şi sfinţenia lui Dumnezeu, 
descoperite prin Numele Său, impun o închinare ce necesită o 
vestimentaţie specială pentru închinători, demnă de procesiunea 
care are loc în templul ceresc. Îngerii, preoţii cereşti ai lui 
Dumnezeu, săvârşind liturghia în mijlocul măreţiei lui Dumnezeu, 
sunt îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, căci gloria lui Dumnezeu trebuie 
onorată chiar şi prin caracterul special al îmbrăcămintei.    

Începând cu versetul 3, „vocea Domnului” este amintită de 
şapte ori şi este un punct central în aclamaţiile psalmistului.  
Potrivit versului al treilea, vocea lui Dumnezeu răsună peste ape, 
                                                                                                                 
urma bătăliilor purtate cu diverşi inamici. Referinţa la numele lui Dumnezeu 
întăreşte această perspectivă militaristă. Craigie, P. C. 1998. Vol. 19: Word 
Biblical Commentary : Psalms 1-50 (electronic ed.). Logos Library System; Word 
Biblical Commentary . Word, Incorporated: Dallas, p. 246. 
9 C. A. Briggs, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms, vol. I, 
Edinburgh, T.  and  T. Clark, 1927, p. 252.  
10 A. A. Anderson, op. cit., p. 234-235. 
11 W.E. Barnes, The Psalms, London, Methuen and Co. LTD, 1931, p. 144. 
12 Potrivit lui Moses Rosen, însuşi numele evreiesc al lui Dumnezeu - hw"hy>> - 
poartă în sine ideea existenţei Sale, care transcende timpul şi spaţiul, deoarece 
numele hw"hy> derivă din combinarea celor trei forme personale ale verbului „a 
fi” din limba ebraică: hy"h', hA,h şi yhiy>. Moses Rosen, Eseuri biblice, Bucureşti, 
Hasefer, 1992, p. 87. 
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iar tunetul se aude ca urmare a poruncii sale, pentru a indica 
împărăţirea Domnului peste mări.13  

Dezlănţuirile naturii erau considerate teofanii de către cei 
din vechime. Acest fapt era cauzat de lipsa de putere a oamenilor 
în faţa acţiunilor forţelor naturii. Psalmul 50:3 ar putea fi luat în 
considerare ca un bun exemplu: „Dumnezeul nostru vine şi nu tace. 
Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică”. 
Sau Isaia 29:6: „de la Domnul oştirilor va veni pedeapsa, cu tunete, 
cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună, şi cu flacăra unui 
foc mistuitor”. Totuşi, în 1 Regi 19:11-12, Yahve se descoperă pe 
sine lui Ilie într-un mod surprinzător (susurul blând), opus 
modelului care ne este oferit de cele două versete de mai sus.14

Ploile verii, însoţite de mişcările rapide al norilor, de 
sunetele tunetelor şi de mişcările misterioase ale fulgerelor, îi 
impresionau atât de mult pe antici încât aceştia le considerau drept 
acţiuni divine (Iov 37:1-515).  

                                                 
13 În text, ar putea fi avută în vedere Marea Mediterană. A. A. Anderson, op. 
cit.,p. 235. Anticii credeau că vântul, zăpada, grindina şi ploaia sunt 
înmagazinate în depozitele cerului (Deut. 28:12, Psalmul 135:7, Ieremia 10:13, 
Iov 38:22-23) ale căror porţi se deschideau şi se închideau după porunca 
divină (Maleahi 3:10). Psalmul 147:16-18 spune: „El dă zăpada ca lâna, El 
presară bruma albă ca cenuşa; El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea 
frigului Său? El Îşi trimite Cuvântul Său, şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele 
curg”. Ferdinand Deist, The Material Culture of the Bible, Sheffield, Sheffield 
Academic Press, 2000, p. 122. 
14 Ferdinand Deist, op. cit.,  p. 122. 
15 „La auzul acestor lucruri îmi tremurã inima de tot, şi sare din locul ei. Ascultaţi, 
ascultaţi trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui! Îl rostogoleşte pe toatã 
întinderea cerurilor, şi fulgerul Lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude 
un bubuit, tună cu glasul Lui măreţ; şi nu mai opreşte fulgerul, de îndată ce răsunã glasul 
Lui. Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le 
înţelegem”. 
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Înţelesul celor de mai înainte poate fi perceput mai bine 
numai dacă se are în vedere contextul cultural şi religios canaanit. 
În mitologia popoarelor canaanite, Baal era cunoscut ca un 
„călăreţ al norilor” şi ca un zeu al tunetelor şi al fulgerelor. El era 
cel care impregna pământul cu apa revărsătoare a ploilor, făcând 
astfel ca vegetaţia să prindă viaţă şi să se „nască”. Astfel, bătălia 
între Baal, stăpânul lui Yam,16 potrivit mitologiei canaanite, şi 
Yahve, cel care deţinea controlul vremii, nu trebuie s-a surprindă 
pe nimeni, date fiind importanţa ploii în această ţară uscată şi 
misterele care învăluiau manifestările meteorologice rezultate în 
urma deschiderii zăgazurilor cerului.17  

Această idee este preluată şi în Psalmul 77:17 „Norii au 
turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au zburat în 
toate părţile”. În cartea lui Osea „bătălia” dintre Yahve şi Baal este 
şi mai evidentă. În acest caz poate fi luat ca exemplu acuzaţia lui 
Yahve împotriva „mamei” Israel: Osea 2:5 „Mama lor a curvit; cea 
care i-a născut s-a necinstit; căci a zis: „Voi alerga după ibovnicii mei, care 
îmi dau pâinea şi apa mea, lâna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!”. 
Poeţii evrei din perioada Vechiului Testament L-au descris pe 
Yahve folosind o terminologie care în mod normal era utilizată 
                                                 
16 În mitologia canaanită, Yam („marea”) era zeul marilor ape, iar din 
confruntarea cu Baal, a ieşit învins. „Imnul mării” din Exod 15:8 se foloseşte 
de acest incident mitologic pentru a exprima unui popor influenţat de idolatrie 
ideea că în mâinile Domnului „marea” (yam) este doar o unealtă pentru 
cuceririle Sale. (Exod 15:8). În Psalmul 29:3, Domnul este descris ca un 
Dumnezeu care este victorios peste forţele haotice simbolizate prin „apele 
mari”. În Exod 15:3 poezia amplifică imaginea lui Dumnezeu la ceea de 
războinic. Craigie, P. C. 1998. Vol. 19: Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 
(electronic ed.). Logos Library System;Word Biblical Commentary. Word, 
Incorporated: Dallas, p. 247. Vezi şi A. A. Anderson, Op. cit.,pp. 235-236. 
Constantin Daniel, Athanase Negoiţă, Gândirea feniciană în texte, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1979, p. 59. 
17 Ferdinand Deist, op. cit., p. 122. 
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pentru a-L prezenta pe Baal (Psalmul 29:3-10, 104:3, 13, 108:10). 
Literatura biblică prezintă „lupta” dintre Yahve şi Baal ca pe un 
„concurs” al cărui scop final era „controlul” asupra apei. O astfel 
de situaţie se regăseşte în naraţiunea în care ne este prezentată 
scena de la Muntele Carmel (1 Regi 17). 18

Teofania măreţiei şi suveranităţii lui Dumnezeu peste 
întreg pământul este accentuată de versetele 4, 5 şi 6.  

„Vocea lui Domnului” este puternică şi măreaţă, şi ca o 
consecinţă directă a acestei realităţi chiar şi cele două simboluri ale 
puterii şi tăriei Canaanului de nord, amintite în versetele 4 şi 5, 
sunt o „pradă uşoară” ale puterii şi suveranităţii lui Dumnezeu. 
Aceste două simboluri sunt: falnicii cedri şi aria muntoasă a 
Libanului, împreună cu Sirionul, probabil munţii Liban şi 
Antiliban cu vârful Hermon (Deut. 3:9). Faimoşii cedri erau 
consideraţi prinţii copacilor şi erau cunoscuţi prin grandoarea, 
tăria şi durabilitatea lemnului lor.19 La porunca glasului lui 
Dumnezeu, cedri sunt distruşi cu uşurinţă de tăria lui Dumnezeu, 
în urma cutremurului şi a furtunii. Toată semeţia lor este zdrobită 
şi coborâtă la pământ. Calamitatea produsă după hotărârea lui 
Dumnezeu este atât de puternică încât cedrii nu sunt doar 
doborâţi la pământ, ci şi sfărâmaţi în bucăţi.20          

Munţii de nestrămutat ai Libanului au parte de mişcări 
cataclismice la auzul glasului Dumnezeu. Cutremurul produs de 
vocea lui Dumnezeu îi face să sară ca nişte viţei. Această imagine 
este grăitoare, iar efectul său este deosebit. Ea zugrăveşte foarte 
sugestiv mişcarea ameţitoare a munţilor şi lipsa  controlului 
omenesc asupra cutremurului, la care şi munţii trebuie să se 
supună ca urmare a poruncii divine.  

                                                 
18 Ibidem, p. 122 - 123. 
19 A. A. Anderson, op. cit., p. 236. 
20 C. A. Briggs, op. cit., vol. I, p. 253. 
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Prin descrierea efectelor glasului lui Dumnezeu asupra 
cedrilor şi a masivilor munţii de la graniţa de nord a Israelului, 
poetul, folosindu-se de aceste simboluri canaanite ale trăiniciei, nu 
face altceva decât să demonstreze instabilitatea lor în contextul 
teofaniei divine. 

Vocea lui Dumnezeu este însoţită de flăcări de foc, 
probabil o descriere poetică a fulgerului.21 Potrivit Deut. 32:14 
fulgerul sabiei lui Dumnezeu este un instrument prin intermediul 
căruia judecata divină îşi face de cunoscut prezenţa împotriva 
tuturor potrivnicilor Domnului. În contextul cultural canaanit, 
asocierea vocii lui Yahve cu fulgerul dovedea şi lipsa de putere a 
lui Baal, care în mitologia canaanită apare ca stăpân al fulgerelor.  

Potrivit versetelor 8 şi 9, de glasul lui Dumnezeu, care 
răsună cu putere, ascultă şi deşertul, animalele şi pădurea. Aceste 
două versete evidenţiază puterea vocii divine şi suveranitatea 
Cuvântului lui Dumnezeu.  

Pustia se clatină. Deşertul Kadeş se cutremură. Limita de 
sud a Ţării Canaanului este amintită pentru a accentua faptul că 
Dumnezeul lui Israel este adevăratul stăpân al întregii ţări Kadeş 
este locul unde evreii au petrecut o bună perioadă de timp înainte 
de a intra în ţara promisă (Kadeş-Barnea).  

Porunca lui Dumnezeu este ascultată chiar şi de faună, şi 
nu doar de mediul înconjurător. Prima afirmaţie din versetul 9 
indică felul în care căprioara, ca reprezentantă a faunei, se supune 
planului lui Dumnezeu şi îşi aduce iezii pe lume după decretul 
divin. Suveranitatea lui Dumnezeu este evidenţiată aici şi prin 
rânduiala divină căreia i se supune lumea animalelor. Căprioara 
nu-şi aduce iezii pe lume la întâmplare sau ca urmare a unei 
calamităţi, ci în acord cu ordinea divină care a fost aşezată în 
privinţa întregii faune.  
                                                 
21 A. A. Anderson, op. cit., p. 237. 
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După tumultul la care este supus crângul, ca urmare a 
acţiunii divine, autorul zugrăveşte iarăşi imaginea templului celest 
în care Dumnezeu este subiectul laudei întregii oştiri cereşti.  

Versetul 10 ni-L înfăţişează pe Dumnezeu într-o ipostază 
unică şi revelatoare: stând pe scaunul Său de domnie şi guvernând 
cu tărie Pământul în vremea în care a avut de suferit cel mai mare 
cataclism din istoria lui – potopul. Pentru a arăta supremaţia lui 
Dumnezeu şi falsitatea atributelor lui Baal, poetul se foloseşte din 
nou de o imagine preluată din cultura religioasă canaanită, în care 
Baal era înfăţişat domnind peste învinsul „potop”, adică zeul 
Yam.22  

Chiar dacă afirmaţia poetului este făcută în context religios 
canaanit, imaginea, care ni-L revelează pe Dumnezeu ca stăpân şi 
iniţiator al potopului, îşi găseşte originile în evenimentul istoric al 
potopului, aşa după cum este descris în cartea Geneza. În contrast 
cu mitologia canaaniţilor, psalmul 29 ni-L revelează pe Domnul ca 
fiind unicul suveran al „potopului” (al „forţelor haosului”). Astfel, 
poetul sugerează ideea că perspectiva politeistă canaanită asupra 
Universului este falsă şi distorsionează adevărul. În Univers nu 
există mai multe forţe care se confruntă unele cu celelalte pentru 
supremaţie. Yahve este unic, şi, în calitate de Creator al 
Universului, este iniţiatorul, orânduitorul şi stăpânul tuturor 
forţelor care îşi fac cunoscută prezenţa în Univers.  

Prezentarea stăpânirii lui Dumnezeu peste Potop, în 
context cultural canaanit, nu denaturează adevărul scripturistic. 
Poetul se foloseşte de această prezentare culturală tocmai pentru 
a-i conduce pe contemporanii săi spre Adevăr, pentru revelarea 
căruia tradiţia canaanită era doar o unealtă neînsufleţită. Chiar 

                                                 
22 Constantin Daniel, Athanase Negoiţă, op. cit.,p. 59 Craigie, P. C. 1998. Vol. 
19: Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 (electronic ed.). Logos Library 
System; Word Biblical Commentary. Word, Incorporated: Dallas, p. 248. 
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dacă contemporanii poetului, care trăiau într-o lume politeistă, nu 
erau capabili să înţeleagă realitatea spirituală descoperită de Yahve 
lui Israel, cel puţin puteau să înţeleagă faptul că puterea lui Yahve 
era mai mare decât tăria celor mai puternici zei canaaniţi. Imaginea 
lui Dumnezeu înfăţişat pe scaunul de domnie este sugestivă şi 
exprimă conceptul că Yahve este victorios nu numai asupra 
forţelor haosului, în general, ci şi asupra învingătorului în bătălia 
cu haosul, zeul Baal, în particular.23    

Dumnezeu, fiind stăpân al potopului, el este suveran şi 
peste vremurile străvechi din istoria umanităţii. Pornind de la 
această realitate de nezdruncinat, psalmistul indică cu certitudine 
faptul că după cum domnia suverană a lui Yahve s-a descoperit în 
trecut, tot aşa se va manifesta şi în viitor. Astfel, în calitate de 
Creator şi Susţinător al începutului, al timpului şi al istoriei 
omenirii, atât trecutul, cât şi viitorul sunt în mâna Lui. Mai mult 
decât atât, atunci când istoria îşi va încheia firul, Dumnezeu va 
continua să domnească24 „de pe scaunul Său de domnie”.      

Limbajul implicit al victoriei, din versetul 10, a devenit 
explicit în versetul 11: Domnul, ca o consecinţă a victoriei Sale, 
oferă protecţie25 şi pace (prosperitate, bunăstare) poporului său.26 
Psalmul 29 debutează cu revelaţia cerului deschis şi a tronului lui 
Dumnezeu în mijlocul imnelor de laudă ale îngerilor şi se încheie 
„pe pământ”, unde poporul lui Dumnezeu se bucură de victorie şi 

                                                 
23 Craigie, P. C. 1998. Vol. 19: Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 (electronic 
ed.). Logos Library System; Word Biblical Commentary. Word, Incorporated: 
Dallas, p. 248. 
24 ~l'(A[l. %l,m,ä hw"©hy>÷ - Domnul va domni veşnic. 
25 z[oß – putere, tărie.  
26Craigie, P. C. 1998. Vol. 19: Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 (electronic 
ed.). Logos Library System; Word Biblical Commentary. Word, Incorporated: 
Dallas, p. 248. 
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pace. 27 „Yahve, fiind puternic şi maiestuos, este de asemenea Dumnezeul lui 
Israel, poporul Său, şi astfel israeliţii îşi pot aşeza în El încrederea pentru 
prosperitate şi bunăstare.”28 Manifestarea suveranităţii lui Yahve peste 
întreaga natură este o dovadă sigură a abilităţii Acestuia de a-i 
purta de grijă lui Israel şi de a-i asigura Ţării lui Israel ploile atât de 
necesare pentru prosperitatea naţiunii.29 Aşadar, psalmul se 
încheie într-o notă ce reliefează pe deplin purtarea de grijă 
suverană a Domnului faţă de poporul său. Gloria in excelsis este 
strigătul începutului, iar pace in terris este proclamaţia sfârşitului.30  

 
Psalmul 65 – Un imn închinat lui Yahve, Cel care, 

în suveranitatea Sa, ascultă rugăciunile, oferind iertare, 
şi care asigură prosperitate celui ales   

În psalmul 65 regalitatea lui Dumnezeu este exprimată mai 
mult implicit, decât explicit. Psalmul începe cu invocarea iertării 
lui Dumnezeu, care să aducă cu sine reînnoirea favorurilor  divine 
în viaţa individului şi a comunităţii.31  

Începând cu versetul 6, care este o introducere pentru 
partea a doua a psalmului, sunt enumerate lucrările măreţe şi 
binefăcătoare ale lui Dumnezeu. Astfel, până la versetul 9, sunt  
proclamate faptele glorioase ale lui Yahve, care, prin măreţia lor şi 
din cauză că se produc la scară cosmică, inspiră teamă.  

Versetul 6 ne introduce în acest spectacol universal al 
suveranităţii lui Dumnezeu, declarând intervenţia divină, plină de 
miraculos, în istoria „salvării” poporului evreu.32 Minunile trebuie 
                                                 
27 C. A. Briggs, op. cit., p. 255.  
28 A. A. Anderson, op. cit., vol. I, p. 238-239. 
29 Ibidem. 
30 Delitz, apud, A. A. Anderson, op. cit., p. 239. 
31 John Gray, The Biblical Doctrine of Reign of God, Edinburgh, T. And. T. Clark, 
1979, p. 42.  
32 John Gray, op. cit., p. 42. 
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înţelese ca semne ale puterii lui Dumnezeu, care ţine sub controlul 
Său puternicele forţe ale naturii.33 Dreptatea, care însoţeşte marile 
lucrări ale lui Dumnezeu, presupune ideea că puterea Sa 
salvatoarea se manifestată nu numai în victoriile oferite lui Israel 
împotriva inamicilor, ci şi în acţiunile sale justiţiare, care îi sunt 
caracteristice „Dumnezeului mântuirii”. Prin caracteristicile lor, 
lucrările mântuitoare ale lui Dumnezeu îi cheamă pe cei care 
locuiesc la marginile pământului şi ale mării să-şi pună încrederea 
în Dumnezeu.34

Prin puterea Sa, Dumnezeu întăreşte munţii (v.7). Munţii 
pot reprezenta întregul pământ sau cel puţin „stâlpii” care-i oferă 
stabilitate. Munţii reprezintă cea mai stabilă parte a lumii. (cf. Pss 
30:8; 46:4; 90:2; 96:10; 97:5; 104:5–6).35 De asemenea, urletul 
mării şi zarva popoarelor sunt potolite prin directa intervenţie a 
Domnului (v. 8). Aici, psalmistul îl evidenţiază pe Dumnezeu ca 
pe susţinătorul ordinii Creaţiei, fapt care imprimă nulitate imaginii 
pe care mitologia canaanită a creat-o în privinţa zeului Baal - 
învingătorul haosului. 

Versetul 8 alături de versetul 9 implică o perspectivă amplă 
în privinţa acţiunilor lui Dumnezeu, care trebuie văzute  
producându-se la scară cosmică. Astfel, efectul minunilor 

                                                 
33 C. A. Briggs, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms, vol. II, 
Edinburgh, T.  and  T. Clark, 1927, p. 82.  
34 Termenul tAa’r"AnÝ este un cuvânt folosit pentru a indica actele divine care 
produc frică şi teroare în rândul duşmanilor lui Dumnezeu (cf. Pss 47:3; 76:8; 
89:8) şi care îi fac pe cei credincioşi să I Se închine lui Dumnezeu cu o teamă 
pioasă şi să-i înalţe laude (68:36; 96:4; 99:2–3). Tate, M. E. 1998. Vol. 20: Word 
Biblical Commentary: Psalms 51-100 (electronic ed.). Logos Library System;Word 
Biblical Commentary. Word, Incorporated: Dallas, p. 139. C. A. Briggs, op. cit.,  
p. 82. 
35 PIW S. Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship..., apud Tate, M. E., op. cit., 
p. 139. 
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Domnului poate fi resimţit până la „marginile pământului” şi 
smulge cântece de laudă din partea „izvorului dimineţii şi al serii”. 
Este posibil ca expresia „marginile pământului” să indice  forţele 
demonice care pândesc în locuri îndepărtate şi ascunse şi care, 
uneori, nu se dau înlături să zdruncine mersul ordonat al vieţii. 
Mowinckel (PIW, I, 162) crede că „locuitorii marginilor” se referă 
la puterile demonice ale tehom-ului, (“adânca/primordiala mare”) 
de jur împrejurul pământului.36   

De la versul 10 şi până la sfârşit, psalmul evidenţiază 
binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu prin apa pe care o lasă să 
scalde pământul şi să-l facă roditor. Psalmistul creează un tablou 
uimitor, incompatibil cu credinţa falsă canaanită în zeul Baal, 
stăpânul lui Yam. Dependenţa rodirii pământului de acţiunile lui 
Dumnezeu este clar reliefată. Prosperitatea ţării şi a locuitorilor 
depinde numai de Yahve, căci El „vizitează” pământul prin ploaia 
„râurilor dumnezeieşti”, dăruindu-le acestora recolte bogate. În 
Biblie, Canaanul este prezentat ca o ţară care îşi mănâncă propriii 
locuitori (Numeri 13:32). În Scripturi, doar regiunii Ţoar din Ţara 
Canaanului i se atribuie acea calitate de grădină divină. Şi totuşi, 
tot potrivit Scripturii,  această regiune a fost ca o grădină a lui 
Dumnezeu numai înainte de distrugerea cataclismică a Sodomei şi 
a Gomorei (Geneza 13:10). Starea regiunii la momentul cuceririi 
Canaanului întruchipează în chip simbolic forţa distrugerii divine 
(Deuteronom 29:23, Isaia 13:19, Ieremia 49:18). Astfel, orice 
descriere a Ţării Canaanului, diferită de cea din Deuteronom, este 
idealistă şi este în unele cazuri, de natură ideologică.37 De aici 
înţelegem şi dependenţa locuitorilor ţării - evreii - de Dumnezeu, 

                                                 
 
36 PIW S. Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship..., apud Tate, M. E., op. cit., 
p.  139. 
37 Ferdinand Deist, op. cit., p. 124. 
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care aducea cu sine transformarea pământului ţării într-unul 
propice rodirii.  

Intervenţia lui Dumnezeu asupra pământului nu se rezumă 
doar la apa cu care îl udă, ci apare şi în privinţa rodirii lui. 
Dumnezeu pregăteşte solul pentru germinarea seminţelor şi 
pentru dezvoltarea viitoarelor plante care vor îmbrăca văile. 
Belşugul ţării, binecuvântate de Dumnezeu, este descris prin două 
imagini sugestive: întinsele văi îmbrăcate cu grâu şi păşunile care 
acoperă dealurile, asigurând oilor şi celorlalte  animale hrana 
necesară. Când Yahve cercetează ţara, ca un fermier ce-şi 
analizează şi lucrează cu sârguinţă pământul, paşii Săi varsă 
belşugul asupra ţării. Prin asigurarea prosperităţii ţării, pe care 
numai Domnul o poate dărui, suveranitatea şi puterea lui Yahve 
sunt deopotrivă subliniate (v. 11-13).          

   
Psalmul 9338 – Un imn care proclamă unicitatea şi 

statornicia domniei lui Yahve. 
Psalmul 93 este o proclamaţie a suveranităţii unice a lui 

Dumnezeu peste întreaga lume39. Aceasta a fost ziua când omul a 
fost creat. Apoi a urmat ziua a şaptea, ziua când Dumnezeu   S-a 
odihnit în care toată creaţia şi-a găsit finalitatea, împlinirea.  

Psalmul începe cu o declaraţie solemnă: „Domnul 
împărăţeşte!”. Psalmistul nu face o demonstraţie din care 
ascultătorii săi să înţeleagă acest fapt, ci afirmă pur şi simplu 
domnia lui Dumnezeu. Adevărul şi realitatea domniei lui 
Dumnezeu sunt subliniate şi celebrate cu adâncă intensitate. 
Limbajul se înscrie în terminologia monarhică. Expresia ebraică 
Yahve malah  indică atât domnia eternă a lui Yahve, cât şi un act 
                                                 
38 O cântare de laudă a lui David pentru ziua de dinaintea sâmbetei, când 
pământul a fost locuit pentru întâia dată. 
39 Termenul lbeTe este folosit în poezie cu înţelesul de „lume” (#r,a,.). 
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particular al unui ritual prin care Yahve era „întronat ca împărat al 
împăraţilor”, cu prilejul unei ceremonii anuale. Între aceste două 
idei nu există nici o contradicţie. Scaunul de domnie al lui Yahve 
este din veşnicie, iar primele versete ale psalmului sunt o 
mărturisire de credinţă în acest sens, care este repetată mereu la 
sărbătorile anuale.40  

Yahve se îmbracă cu măreţia Sa, aşa cum un rege de pe 
pământ se îmbracă cu hainele sale de preţ, demne de rangul său.41 
Exprimarea este metaforică. Însă ea are o încărcătură deosebită,  
subliniind natura lui Dumnezeu. Yahve S-a dovedit ca maiestuos 
şi puternic prin crearea lumii, prin menţinerea ordinii universului 
şi prin victoria Sa împotriva „forţelor cosmice care ameninţă 
stabilitatea creaţiei (apele - haosul)”.42 Atemporalitatea lui Yahve, 
proclamată în ultima parte a versetului 2, conferă israelitului de 
rând, dar şi poporului, încredere în acţiunile divine, care nu sunt 
limitate la un timp în trecut, ci sunt continue. (Tu eşti din veşnicie! 
v. 2f) Veşnicia lui Dumnezeu asociată cu puterea şi măreţia Sa 
sunt acele atribute dumnezeieşti care aduc linişte fiinţei umane, 
aflată în vâltoarea, parcă haotică, a dezlănţuirii răului în lume.   

Următoarele două versete (v. 3, 4) subliniază pe-ndelete 
arătarea puterii lui Dumnezeu împotriva „haosului acvatic”, care 
nu se înscrie doar în rândul evenimentelor din trecut, ci are şi o 
conotaţie prezentă. Imaginea este grăitoare. Fundalul psalmului 
este dat de cultura canaanită. Şi aici, folosindu-se, de anumite 
elemente ale ideologiei religioase canaanite, psalmistul proclamă 
prin contrast tăria şi unicitatea domniei lui Dumnezeu. Realitatea 

                                                 
40 A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 666. 
41 Tate, M. E. op. cit., p. 479. 
42 A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 667. 
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descrisă în aceste versete transcende evenimentele istorice 
obişnuite.43  

Motivul ideologic canaanit nu este folosit doar pentru a 
accentua unicitatea şi tăria domniei lui Yahve, ci are şi un caracter 
polemic. Deşi Biblia nu susţine o cosmogonie de genul celei 
canaanite, aceste imagini, construite pe fundalul politeist canaanit, 
erau deosebit de relevante contemporanilor psalmistului şi în acel 
context erau un fel de a spune că nu Baal, ci Yahve este singurul, 
unicul împărat care domneşte din locurile cereşti peste toate 
forţele universului.44  

Este posibil ca termenii neharot, maim ravim şi yam să 
suporte în contextul acestui psalm interpretări duble. Dacă mai 
întâi, după cum am subliniat, semnifică „forţele care ameninţă 
stabilitatea creaţiei (apele - haosul)”, mai apoi ar putea indica şi 
naţiunile ostile lui Israel care „urlă cum urlă marea” şi „mugesc 
cum mugesc nişte ape puternice” (Isaia 17:12). Astfel, după cum 
Yahve ţine în frâu marea, apele mari şi râurile, tot aşa şi naţiunilor 
din preajma lui Israel, care se ridică în mod ameninţător împotriva 
lui Israel, le-au fost aşezate nişte limite de care nu pot trece.45  

Acţiunile lui Dumnezeu sunt mărturii adevărate, care 
conferă încredere celor ce se încred în El (v 5). Sfinţenia lui 
Dumnezeu este podoaba Casei Sale, a Templului, iar acest atribut 
divin este unul care influenţează relaţionarea dintre Dumnezeu şi 
oameni. Astfel cei care vin în prezenţa lui Dumnezeu şi se aşteaptă 
se fie sub protecţia prezenţei divine trebuie să dovedească o trăire 
sfântă. Supuşii lui Dumnezeu trebuie să fie părtaşi naturii 
dumnezeieşti (Ex. 15:1), deoarece numai aşa se pot bucura de 

                                                 
43 Tate, M. E. op. cit., p. 479. 
44 A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 668. 
45 A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 668, Tate, M. E. op. cit., p. 479. 
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protecţia lui Dumnezeu în faţa forţelor distrugătoare ale veacului 
acestuia. 
  

Psalmul 89: 1-18 – Un imn închinat credincioşiei 
suverane a lui Dumnezeu, dovedită prin mila şi 
îndurarea faţă de dinastia davidică  

La fel ca în psalmul precedent, şi în acesta este subliniată 
domnia lui Yahve şi unicitatea ei. Totuşi, psalmul evidenţiază în 
mod special câteva dintre atributele împărăteşti ale lui Yahve,  
care-L deosebesc de dumnezeii străini: mila/îndurarea,  măreţia şi 
puterea Sa, lipsite de margini.  

În introducere (v. 1-4), autorul îşi declară dorinţa de a 
„înălţa” prin acest psalm îndurarea şi mila lui Dumnezeu (hasdei 
Yahve), dovedite faţă de poporul Israel. Trăinicia îndurării lui 
Yahve nu poate fi subminată în nici un fel, deoarece, la fel ca 
atemporalitatea care defineşte fiinţa lui Yahve, ea derivă din  
personalitatea Sa infinită. Îndurarea lui Dumnezeu este lipsită de 
margini, fiind zidită pe veşnicie.  

Dovada cea mai elocventă a îndurării şi milei nemărginite a 
Domnului este legământul încheiat cu împăratul David. Acest 
legământ46 îşi are originea în voia suverană a lui Dumnezeu şi i se 

                                                 
46 Dumnezeu S-a obligat pe Sine Însuşi să respecte în mod necondiţionat 
clauzele legământului din cauza robului său David. Această dovedeşte mila şi 
îndurarea lui Dumnezeu faţă de împăratul lui Israel, David, de care vor 
beneficia şi urmaşii săi pe vecie.  
   Pentru a înţelege mai bine înţelesul termenului tyrIb.â (legământ), analiza lui 
Tate este binevenită. (Deşi înţelesul acestui termen a fost destul de controversat, totuşi, 
sunt argumente suficiente pentru a se susţine ideea că la origine ar fi însemnat 
obligaţie/angajamet/responsabiliatate. Unii teologi susţin ideea că termenul implică ideea 
unei relaţionări, alta decât aceea a unei obligaţii sau a unei responsabilităţi fără cale de 
ieşire. Cea mai pe larg acceptată teorie cu privire la înţelesul termenului tyrIb.â este cea care îi 
atribuie acestuia înţelesul de „obligaţie” sau „îndatorire” care poate fi asumată, impusă unei 
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adresează lui David, robul lui Dumnezeu, cel ales să conducă 
naţiunea lui Israel. Psalmistul este preocupat să elimine falsa 
problemă ridicată de aparentul eşec al lui Dumnezeu în a-şi 
împlini obligaţiile asumate în cazul legământului davidic.47 Astfel, 
chiar la începutul psalmului sunt reamintite promisiunile 
legământului davidic (2 Sam. 7:8-16). Prin această iniţiativă, 
psalmistul îi cheamă pe cititori să se încreadă în statornicia lui 
Dumnezeu, care, în suveranitatea Sa, L-a ales pe David. Ca 
monarh suprem al Israelului, Dumnezeu are în grija Sa pe 
împăratul lui Israel, şi-l asigură de continuitatea dinastiei lui David 
pe vecie. Caracterul lipsit de îndoială al promisiunii divine 
depăşeşte nestatornicia şi lipsa de putere a umanului şi proclamă 
măreţia puterii Aceluia care domneşte peste întreg Universul.   

Pentru a sublinia deplina încredinţare în împlinirea 
promisiunilor divine, psalmistul aduce în faţa cititorilor acele 
înfăptuiri şi realităţi dumnezeieşti care, prin măreţia lor, fac să 
dispară orice urmă de îndoială în privinţa împlinirii legământului 
davidic.   

 Caracterul perpetuu al dinastiei davidice este întărit prin 
sublinierea lucrărilor şi credincioşiei lui Dumnezeu din spaţiul 
celest. Fiinţele cereşti, care se odihnesc în prezenţa lui Dumnezeu, 
proslăvesc lucrările minunate ale lui Dumnezeu şi vestesc 

                                                                                                                 
alte persoane sau acceptată în mod mutual. În realitate, diferenţa dintre ce două semnificaţii 
nu este chiar aşa mare, deoarece nici o relaţionare reală nu poate exista fără asumarea sau 
impunerea de obligaţii, care de fapt creează o relaţionare de un anume fel. Deşi Yahve şi-a 
asumat de partea Sa responsabilitatea pentru salvarea şi purtarea de grijă a lui Israel, ca un 
act al dragostei sale plină de credincioşie, în acelaşi timp El a impus lui Israel nişte 
obligaţii, ca parte a unei relaţionări pe bază de legământ.)  Tate, M. E. op. cit., p. 419.) 
47 TDOT Theological Handwörterbuch zum Alten Testament, ed. E. Jenni and C. 
Westermann or G. Botterweck adn H. Ringgren (eds.), Theological Dictionary of 
the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1974.) apud Tate, M. E. op. cit., p. 
419. 
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credincioşia Sa.48 Îngerii, făpturi cereşti, sfinte şi superioare 
oamenilor, dovedesc o teamă reverenţioasă faţă de creatorul şi 
susţinătorul lor (v. 5-7). Imaginea devoţiunii fiinţelor cereşti faţă 
de Dumnezeu îşi găseşte punctul culminant în proclamarea 
suveranităţii şi puterii lui Dumnezeu (v. 8). El este cel care 
guvernează „cerul” în mod suveran, fiind conducătorul 
oştirilor/puterilor cereşti. Versetul 8 accentuează ideea că, în 
guvernarea Universului, Dumnezeu are ca punct de reper 
credincioşia Sa (care nu poate fi despărţită de promisiunile sale). 
Toate aceste calităţi Îl fac pe Dumnezeu de neasemuit, iar faptul 
în sine presupune reverenţă sfântă şi laude din partea cerului 
întreg.  

Triumful acţiunii creatoare a lui Dumnezeu, ca manifestare 
a suveranităţii Sale, în conflictul cosmic,49 are un rol important în 
statornicia speranţei viitoare a lui Israel.50 Proclamarea lui 
Dumnezeu, drept învingător al forţele haosului şi creator şi 
                                                 
48 A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 634. 
49 În acest Psalm se regăseşte iarăşi un fundal mitologic canaanit (v. 10, 11). 
Dumnezeu este descris ca îmblânzind furia mării (Yam) şi zdrobindu-l pe 
Rahab (numele monstrului mitologic al haosului din miturile antice canaanite – 
Ps. 87:4; Is. 30:7; 51:9–10; Iov 9:13; uneori acest nume a fost folosit de către 
autorii biblici pentru a face  referire la Egipt - Is. 30:7 şi Ps. 87:4). Victoriile 
împotriva forţelor haosului Îl desemnează fără îndoială pe Yahve drept 
Creatorul, susţinătorul şi guvernatorul Universului.  
   Sublinierea acţiunii creatoare a lui Dumnezeu îndreptată în mod special 
asupra a doi munţi, Hermonul şi Taborul, are scopul de lăsa fără temei 
sacralitatea atribuită acestora de către canaaniţi şi de către evreii idolatri (Os. 
5:1, Jud. 3:3). Crearea de către Dumnezeu a Hermonului şi a Taborului, ca 
parte a unui act creativ la nivel planetar (Dumnezeu a întemeiat nordul şi sudul 
– V. 12), are scopul de a evidenţia că încredinţarea în falsele credinţe canaanite 
este lipsită de orice temei (Taborul şi Hermonul se bucură de numele Tău.).  
(Nordul era văzut ca locuinţa a lui Baal. A. A. Anderson, op. cit., vol. II, p. 
636.)   
50 John Gray, op. cit., p. 48. 
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susţinător al întregului univers, trebuia să-i aducă înapoi la 
adevărata închinare pe evreii neîncrezători în împlinirea 
promisiunilor legământului davidic şi care slujeau acum idolilor. 
Psalmistul îi atenţionează că puterea lui Dumnezeu este însoţită de 
dreptate, judecată, credincioşie şi milă. Astfel, împlinirea 
promisiunilor divine nu va putea fi văzută decât de aceia care 
cunosc adevărata devoţiune şi aleg pentru viaţa lor călăuzirea lui 
Dumnezeu. Poporul care îl va avea pe Dumnezeu în centrul 
închinării şi laudelor lui va cunoaşte în mod direct puterea, 
bunăvoinţa şi protecţia lui Dumnezeu, căci Domnul nu va întârzia 
să-Şi dovedească credincioşia Sa, ca rezultat al onorării sale ca 
singurul Împărat al lui Israel.(13-18)  

 
Psalmul 95 – Un imn închinat suveranităţii lui 

Dumnezeu peste Univers şi peste Israel 
După chemarea la închinare înaintea lui Dumnezeu a 

poporului răscumpărat (v. 1, 2), Psalmul 95 se transformă într-un 
imn închinat lui Yahve, marele Împărat, mai presus de toţi zeii (v. 
3). Dumnezeu este proclamat ca stăpân, diriguitor şi susţinător al 
Universului (v. 4) şi ca Creator al Pământului şi al tuturor 
oamenilor (v. 5, 6). Actul creator al lui Dumnezeu îşi găseşte 
punctul culminant în geneza lui Israel, popor al cărui scop era să 
fie o comunitate sfântă pentru care şi prin care scopurile lui 
Dumnezeu să prindă contur. Învăţătura psalmului ajunge la 
apogeu printr-o declaraţie specifică legământului mozaic: „Căci El 
este Dumnezeul nostru, şi noi suntem turma păşunii Lui!” (Deut. 26: 
17)51  

În continuare, psalmul prinde conturul unei avertisment. 
Poporul este chemat să accepte călăuzirea divină şi de aceea „să 
nu-şi împietrească inima”. Având un scop atât de înălţător cu Israelul, 
                                                 
51 Ibidem, p. 48-49. 
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adică să-l aşeze pentru totdeauna şi în cel mai profund mod în 
perimetrul providenţei sale divine (turma păşunii Lui, turma pe care o 
povăţuieşte cu mâna Lui), Dumnezeu se aşteaptă la ascultare. Dar, 
experienţele trecutului (peregrinarea prin pustie) şi faptele 
prezentului (închinarea idolatră) stau mărturie pentru lipsa de 
preocupare a evreilor în a I se supune lui Dumnezeu şi a-I dărui 
ascultare. În aceste circumstanţe potrivnice voii suverane a lui 
Dumnezeu, evreilor li se atrage atenţia că istoria, pe care ei trebuia 
să o trăiască (să le fie vie în conştiinţa lor naţională) într-un mod 
viu, ferindu-i de greşelile părinţilor lor, se va repeta, negreşit. 
După cum generaţia care a ieşit din Egipt a fost martoră 
respingerii lui Dumnezeu, experimentând moartea în loc de viaţă, 
tot aşa generaţia contemporană profetului va culege roadele 
sincretismului religios pe care îl practică în mod deschis52, şi astfel 
va şti că Dumnezeu este singurul împărat şi că nu acceptă ca slava 
Sa să fie împărţită cu nimeni.            

 
Psalmul 99 – Un imn închinat care cheamă la 

respectarea suveranităţii lui Dumnezeu peste Univers şi 
peste Israel, prin împlinirea legământului.  

Psalmul debutează cu o proclamare a suveranităţii lui 
Dumnezeu (v. 1-5), recunoscută de toate popoarele, chiar şi numai 
în situaţii limită. Dumnezeu este prezentat stând pe heruvimi. Este 
posibil ca, aici, expresia din versetul 1b53 să fie o referinţă directă 
la Chivotul Legământului.54 Sionul este locul unde Domnul şi-a 
aşezat Numele, (Deut. 14: 24, 25) şi de pe muntele cel sfânt El 

                                                 
52 W.E. Barnes, op. cit., vol. II, p. 458. 
53  „El şade pe heruvimi...” 
54 2 Samuel 6:2 Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-
Iuda, ca să suie de acolo Chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat 
Numele Domnului oştirilor, care stă între Heruvimi deasupra chivotului. 
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domneşte peste toate popoarele. Acestea sunt chemate să 
recunoască suveranitatea lui Dumnezeu, fiind îndemnate să laude 
numele Lui cel sfânt, care este mare, înfricoşător şi sfânt. Toate 
popoarele sunt invitate în Sion, „capitala” lui Yahve, regele, să se 
închine înaintea aşternutului picioarelor lui.55 Potrivit literaturii 
antice din Orientul apropiat, prin expresia „aşternutul picioarelor” 
se înţelege tronul lui Dumnezeu, iar în contextul psalmului 
acestuia ar putea fi vorba de chivotul legământului.56   

După proclamaţia domniei universale a lui Dumnezeu, 
psalmistul, în următoarea parte a imnului, subliniază relaţia dintre 
Dumnezeu şi Israel, pentru a ilustra mai concret ceea ce înseamnă 
acceptarea guvernării divine.57 Preoţii lui Dumnezeu din vechime, 
Moise şi Aaron, şi Samuel, profetul, ca persoane autorizate să 
slujească înaintea lui Dumnezeu, sunt amintiţi în versetul 6. 
Slujirea lor s-a întemeiat pe legământul cu Dumnezeu şi pe 
poruncile Lui. Ascultarea şi supunerea faţă de Dumnezeu le-a 
oferit privilegiul unei permanente şi deschise comunicări cu 
Dumnezeu. Mai mult decât atât, datorită credincioşiei acestor 
slujitori, Dumnezeu şi-a făcut de cunoscut prezenţa Sa, nu numai 
lor, ci şi poporului întreg, cu prilejul unor teofanii deosebite (ex. 
stâlpul de nor). Legat de calitatea de mijlocitori a slujitorilor lui 
Dumnezeu, psalmistul nu vorbeşte doar despre acele invocări 
obişnuite ale prezenţei lui Dumnezeu, care au loc în templu, 
potrivit ritualului, ci şi despre situaţii limită în care Dumnezeu a 
intervenit la solicitarea slujitorilor săi. Versetele 8 şi 9 se referă fără 
îndoială la mijlocirile înaintea lui Dumnezeu ale lui Moise, Aaron 
şi Samuel pentru poporul Israel în vremurile răzvrătirii lui 
păcătoase, care aduce pedeapsa divină. Mijlocirea pe care o făceau 

                                                 
55 C. A. Briggs, op. cit., vol. II, p. 306. 
56 John Gray, op. cit., p. 50. 
57 C. A. Briggs, op. cit., vol. II, p. 309. 
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aceşti eroi ai credinţei oprea pedeapsa lui Dumnezeu şi aduceau 
iertarea pentru Israel, ca întreg, însă instigatorii erau pedepsiţi 
potrivit poruncilor legământului. 58

Psalmistul îşi încheie imnul cu o ultimă chemare la 
închinarea cea adevărat, care Îl înalţă pe Dumnezeu ca unic 
suveran al vieţii închinătorilor şi care subliniază încă odată 
unicitatea Sionului, ca unic loc al adorării publice a lui Dumnezeu. 
Motivul este dat de sfinţenia lui Dumnezeu, în faţa căreia orice 
formă de sincretism este neavenită. (v. 9) 

 
Psalmul 68 - Un imn care înalţă suveranitatea 

providenţială a lui Dumnezeu peste Israel. Inamicii lui 
Israel, inamicii Domnului, sunt pierduţi, prin intervenţia 
lui Dumnezeu. 

Psalmul începe cu menţionarea formulei care era rostită 
când Chivotul Domnului era ridicat şi purtat de către preoţi.59 
Astfel, versetul 1 este o aluzie directă la legământul mozaic, pe 
care se întemeia relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său.60 În 
versetele 2-8 sunt prezentate efectele călăuzirii directe a poporului 
prin pustie de către Dumnezeu. Când  Domnul este în fruntea 
poporului, pământul se zguduie iar cerurile se topesc. Cei răi nu 
pot să opună rezistenţă în nici un fel, iar cei neprihăniţi culeg 
roadele binecuvântării divine. La fel ca în alţi psalmi, şi în psalmul 
68 apare un fundal ideologic canaanit, care pune în evidenţă 
unicitatea domniei lui Dumnezeu peste întregul pământ. Astfel, 
Domnul este prezentat călărind pe cerurile veşnice, iar glasul său 

                                                 
58 Ibidem, p. 310. 
59 Numeri 10:35 Când pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoală-Te, Doamne, ca 
să se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!`` 
60 A. A. Anderson, op. cit., vol. I, p. 482. 
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„tunând” din depărtare (v. 33) şi „vestind şi aducând” ploaia 
binefăcătoare pentru popor (v. 9). 

Versetele 15-16  declară unicitatea locului de închinarea 
ales de Dumnezeu: Muntele Sionului. Doar acolo, Dumnezeu 
locuieşte şi pe muntele Său Dumnezeu Se descoperă poporului în 
templul Său cel sfânt (v. 34-35). Chiar şi Munţii Basanului sunt 
creaţi de Dumnezeu, şi deci îi aparţin Acestuia. De aceea ei nu pot 
pretinde şi nimeni nu le poate dărui vreun rost în adorarea lui 
Dumnezeu decât numai Dumnezeu Însuşi. Orice tradiţie, potrivit 
căreia muntele Hermonului ar fi locuinţa zeului Baal este lipsită de 
adevăr. Singurul loc în care locuieşte singurul şi adevăratul 
Dumnezeu este Muntele Sionului, şi pe nici un alt munte, fie 
Hermonul sau vreunul dintre piscurile semeţe ale munţilor 
Basanului, nu i se poate aduce închinare Domnului (v. 24-26).   

Suveranitatea lui Dumnezeu este evidenţiată şi prin victoria 
lui Dumnezeu asupra naţiunilor potrivnice lui Israel (v. 11-14, 17-
18). Duşmanii lui Israel, care sunt şi duşmanii Domnului, au parte 
de o pieire groaznică (v. 21). Nici înălţimea munţilor Basanului şi 
nici străfundurile mării nu reprezintă pentru duşmanii lui 
Dumnezeu o veritabilă protecţie. Despre Baal se credea că are sub 
stăpânirea sa marea şi lui i se aducea închinare pe piscuri semeţe 
precum cele ale munţilor Basanului. Închinătorii lui Baal, duşmanii 
lui Dumnezeu, vor fi dezamăgiţi de falsa protecţie pe care şi-au 
asumat-o, deoarece îşi vor găsi nimicirea, iar sângele lor va fi lins 
de câini, ca dovadă a imensităţii dezastrului abătut asupra lor.61 
Psalmistul le prezintă pe naţiunile învinse de Domnul în modul 
specific al unor popoare aflate sub suzeranitatea unui împărat: 
aducând daruri (v. 9). 

Psalmul se încheie cu o doxologie impregnată cu o adâncă 
recunoaştere a înfricoşătoarei puteri a lui Dumnezeu. Singurul 
                                                 
61 1 Împ. 21:19, 22:38, 2 Împ. 9:36; A. A. Anderson, op. cit., vol. I, p. 494. 
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care merită închinarea este Cel a cărui măreţie se odihneşte peste 
Israel şi a cărui putere o vestesc cerurile. Puterea şi măreţia lui 
Dumnezeu, cunoscute de întreaga lume şi de Israel, trebuie 
înălţate, în semn de cinstire a Stăpânului ceresc.62 Numai o astfel 
de închinare, veritabilă şi lipsită de vreo urmă de sincretism, este 
aducătoare de protecţie şi binecuvântare pentru Israel. (v. 34-35)   
  

Psalmii 46, 47, 48 şi 76 -  Imnuri care proclamă 
domnia lui Yahve în Sion. Justiţia divină, care se 
revelează în Sion, este un act al suveranităţii lui 
Dumnezeu. Yahve îi protejează pe cei care se încred în 
el, oferindu-le binecuvântare, vitalitate, sprijin şi 
adăpost. Din Sion, Yahve se descoperă ca stăpân al 
naturii şi al popoarelor şi astfel cataclismele sunt lipsite 
de forţa distructivă, iar duşmanii lui Israel sunt nimiciţi. 
Yahve aduce judecată împotriva celor semeţi şi îi 
reabilitează pe cei care îi sunt credincioşi. Yahve 
împărăţeşte peste toate popoarele.  

Psalmii 46, 47, 4863 şi 76 încep cu o doxologie 
dumnezeiască. Doxologia se datorează „încoronării lui 
Dumnezeu”, iar la această sărbătoare sunt invitate toate popoarele. 
Versetul 5 din psalmul 47 subliniază imaginea Chivotului 

                                                 
62 A. F. Kirkpatrick, The book of Psalms, Cambridge, The University Press, 1921, 
p. 395. 
63 Psalmii 46, 47 şi 48 formează o trilogie. Faptul se datorează, probabil, unui 
eveniment comun, care, după cum sugerează J. W. Rogerson şi J. W. McKay, 
ar fi fost eliberarea Ierusalimului de sub ameninţarea lui Sanherib în 701 
î.d.Hr. (2 Împ. 19:31). J. W. Rogerson and J. W. McKay. The Cambridge Bible 
Commentary, Psalms 1-50, London, Cmbridge Universitary Press, 1977, p. 220. 
După Kissane versetul 5 din psalmul 76 este o aluzie la înfrângerea lui 
Sanherib.  Edward J. Kissane, The Book of Psalms, vol. II, Dublin, Browns an 
Nolan Limited, 1952, p. 23. 
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legământului, ca simbol al tronului lui Dumnezeu. Ierusalimul este 
locul unde Dumnezeu locuieşte (48:1, 46:4) 64  

Domnul este preamărit pe muntele Sionului (48:1; 76: 1, 2), 
în cetatea Sa (48:2). Muntele Sionului nu are nimic din semeţia 
celorlalţi munţi canaaniţi, însă se bucură de alegerea lui 
Dumnezeu. Psalmii proclamă unicitatea locului de închinare, ca 
loc special în care Dumnezeu Îşi arată slava şi biruinţele Sale 
împotriva acelora care se ridică în mândria lor împotriva lui Israel 
(76:2, 3; 48: 3-14, 46:5-11).  

Cetatea lui Dumnezeu este locul în care justiţia divină, ca 
act al suveranităţii lui Dumnezeu, se face de cunoscut în 
plenitudinea sa (48:11).  

Imaginea râului care irigă cetatea este o metaforă a 
prezenţei divine dătătoare de viaţă. Ierusalimul, cetatea aleasă de 
Domnul, la fel ca Templul, reprezintă pentru credincios statornica 
realitate spirituală a prezenţei şi protecţiei lui Dumnezeu, 
stăpânitorul întregii lumi. Protecţia pe care o oferă cetăţii 
Domnului nu se fundamentează pe fortificaţiile ei, ci pe însăşi 
prezenţa lui Dumnezeu, aducătoare de siguranţă şi binecuvântare. 
Faptul aduce cu sine certitudinea că temerile şi coşmarurile nopţii 
vor fi înlăturate de zorii noii ere, când prezenţa lui Dumnezeu va 
fi dovedită.65 (46:4, 5).  

Pentru slujitorii săi, Dumnezeu este cunoscut ca sprijin şi 
adăpost, iar casele lui împărăteşti ca turn de scăpare (46:1, 48:3). 
Faptul acesta este înrădăcinat în istoria şi experienţa lui Israel din 
trecut, încât pentru viitor încrederea poporului lui Dumnezeu nu 
are nici un motiv să fie clătinată. Dumnezeu lucrează în favoarea 

                                                 
64 J. W. Rogerson and J. W. McKay. op. cit.,Psalms 1-50, p. 222, 223. 
65 J. W. Rogerson and J. W. McKay. op. cit., Psalms 1-50, p. 220. 
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Israelului din cauza statutului unic pe care acest popor îl are, ca 
popor al legământului.66  

Psalmul 47 accentuează în mod deosebit domnia lui 
Dumnezeu peste întreg pământul, iar psalmul 46 reiterează 
suveranitatea lui Dumnezeu asupra naturii, fapt ce contrastează cu 
credinţele idolatre canaanite. Pământul se zguduie, munţii (simbol 
al trăiniciei şi permanenţei) se clătină, şi marea (simbol al haosului) 
iese din matca ei şi ameninţă muntele Domnului, însă cel care L-a 
făcut pe Domnul turnul lui de scăpare nu are nici un motiv să se 
înfricoşeze. Domnul este un ajutor care nu lipseşte niciodată şi 
astfel îngrijorarea produsă de eventualele calamităţi ale naturii 
dezlănţuite este lipsită de sens, iar temerea de tumultul şi 
nesiguranţa vieţii nu-şi găsesc nici un motiv real.67 (46:1-3: 48:2,3) 

Datorită prezenţei lui Dumnezeu, chiar şi armele (în text - 
simbol al puterii omeneşti) sunt inofensive şi hărăzite distrugerii 
(76: 3; 48: 4-7, 46:8, 9). În aceste condiţii, zbuciumul societăţii şi 
răul nu se va atinge de cei care îşi găsesc odihna în Sion, indiferent 
de vitejia (76: 4-6) şi numărul (48: 4-8, 46: 6) acelora care fac 
planuri împotriva cetăţii lui Dumnezeu.  

Deoarece Domnul domneşte în locul cel sfânt, în 
suveranitatea Sa absolută, Lui îi va aparţine victoria finală. Dacă 
lucrările lui Dumnezeu din trecut (47:3)68 şi prezent întăreşte 
speranţa în viitor, tot aşa şi noua eră pe care Dumnezeu o va 
instaura în viitor odată cu sfârşitul tuturor războaielor oferă 
nădejde şi pentru prezent. Sionul, locul de Domnie a lui 
Dumnezeu, nu este doar un loc al nimicirii pentru vrăşmaşii lui 
Israel şi unul în care poporul lui Dumnezeu îşi găseşte adăpostul şi 

                                                 
66 Ibidem, p. 221, 227. Edward J. Kissane, op. cit., vol. I, p. 204. 
67 J. W. Rogerson and J. W. McKay. op. cit., Psalms 1-50, p. 219. 
68 O referinţă probabilă la cucerirea Ţării Canaanului. J. W. Rogerson and J. 
W. McKay. op. cit., Psalms 1-50, p. 221. 
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sprijinul în vremuri de necaz. Tocmai din această cauză singurul 
efect al cataclismelor, care s-ar abate asupra cetăţii, este să 
semeţească inima duşmanilor lui Israel, aducându-le distrugerea 
(47:2,3). Cortul lui Dumnezeu din Salem este şi o imagine a 
cartierului general ceresc din care Domnul pregăteşte campania 
împotriva vrăşmaşilor lui Israel (76:2, 8). Psalmul 48 evidenţiază 
panica împăraţilor din cauza întâlnirii cu Dumnezeu. 
Deşertăciunea semeţiei împăraţilor conspirativi este asemuită 
fuduliei nebune a comercianţilor fenicieni, stăpânii Mării 
Mediterane din acea vreme (Ez. 27:25). Tarsisul era un capăt al 
lumii de atunci, pe care fenicienii l-au atins. Capătul pământului, 
veşnica colonie feniciană Tarsisului de pe ţărmul iberic, nu este un 
loc sigur, corăbiile fiind distruse de furia naturii, al cărei stăpân 
este Dumnezeu.69   

Toţi cei care îşi îndreaptă privirile spre Sion, pentru a-l 
nimici, sunt judecaţi de Domnul şi sortiţi pieirii, deoarece 
Dumnezeul lui Israel este un Împărat războinic. Când Domnul se 
descoperă în calitate de războinic, El este cunoscut de neamuri ca 
măreţ şi înfricoşat. (76:4-9)70  

Cei izbăviţi de mânia lui Dumnezeu şi care se bucură de 
protecţia divină trebuie să-i aducă Domnului daruri, aşa după cum 
se cuvine unui suveran binevoitor cu supuşii săi (76:11b).    

De pe scaunul Său de domnie, din Sion, Domnul 
împărăţeşte peste toate popoarele.71 Întâlnirea popoarelor cu 
Dumnezeul cel unic le schimbă acestora perspectiva în privinţa 
devoţiunii lor religioase. În acest context, în ciuda dorinţei 

                                                 
69 J. W. Rogerson and J. W. McKay. op. cit., Psalms 1-50, p. 220-221, 227. J. W. 
Rogerson and J. W. McKay. The Cambridge Bible Commentary, Psalm 51-
150, London, Cmbridge Universitary Press, 1977, 134-135. 
70 George Arthur Buttrick, The Interpreter’s Bible, vol. IV, NY, Abingdon Press p. 405. 
71 A. A. Anderson, op. cit., vol. I, p. 365. 



Regalitatea lui Dumnezeu în viziunea autorilor Psalmilor 83

 

celorlalte popoare de a-l distruge pe Israel, poporul lui Dumnezeu, 
care nu cunoaşte alţi dumnezei alături de Yahve, îşi împlineşte 
apostolatul şi „permite” ca Dumnezeului său să devină şi rege al celorlalte 
popoare (47:9).72 Versetul 9 are şi un caracter mesianic.73 Adunarea 
împreună a neamurilor este identificată cu comunitatea pe care 
Dumnezeu o iubeşte şi care are ca piatră de temelie legământul cu 
Avraam.74       

 
Psalmii 96, 97, 98 şi 82 - Imnuri care proclamă 

suveranitatea lui Yahve. Yahve este singurul Dumnezeu 
adevărat. Suveranitatea lui se extinde asupra naturii şi 
popoarelor pământului. Yahve este unicul Dumnezeu 
care mântuieşte şi judecă. Judecata lui Yahve este 
judecata unui rege şi este dreaptă. 

Psalmii declară domnia lui Dumnezeu peste Univers. 
Acţiunile lui Dumnezeu în Univers, în natură sunt vizibile şi 
mărturisesc stăpânirea pe care Domnul o exercită cu autoritate 
(97:2-5). El este Creatorul (96:5) şi Stăpânul universului. Pentru că 
dumnezeii popoarelor sunt doar nişte idoli, aceştia trebuie să I se 
supună necondiţionat şi să-L slăvească pe singurul şi adevăratul 
Dumnezeu (96:5).75 Popoarele pământului trebuie să îmbrăţişeze 
adevărata închinare, deoarece în urma intervenţiilor lui Dumnezeu 
în spaţiul pământean au putut să înţeleagă în mod concret cine 
este adevăratul Dumnezeu. Refuzul şi perseverarea în vechile 
obiceiuri idolatre sunt inacceptabile, iar popoarele în cauză vor fi 

                                                 
72 Hans Klein, Viaţa Binecuvântată, Bucureşti, Blueprint International, 2004, p. 
26.  
73 A. F. Kirkpatrick, The book of Psalms, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1921, p. 295. 
74 J. W. Rogerson and J. W. McKay. op. cit., Psalms 1-50, p. 224. 
75 A. F. Kirkpatrick, op. cit., p. 575-576. 
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făcute de ruşine. La dovedirea stării lor vinovate înaintea lui 
Dumnezeu, vor fi aduşi ca martori chiar idolii acestor popoare 
care se înfioară la auzirea Numelui Domnului (... toţi dumnezeii se 
închină înaintea Lui. 97:7). 

Suveranitatea lui Yahve mai este dovedită prin aceea că 
este unicul Dumnezeu care mântuieşte şi judecă. Dumnezeu 
intervine în istoria omenirii, mântuind pe cel care îi este 
credincios, iar marginile pământului mărturisesc despre măreţia 
faptelor  mântuirii (97:10, 11; 98:2-4). Judecata divină însoţeşte 
mântuirea. Dumnezeu se comportă ca un rege, purtând de grijă celor 
asupriţi şi năpăstuiţi şi fiind atent să nu ivească mari nedreptăţi.76 Judecata 
Sa este dreaptă (96:13), deoarece judecata şi dreptatea sunt cele 
două atribute de la temelia tronului dumnezeiesc (96:10). „Ca 
garant al ordinii Universului, Yahve este văzut, aşadar, ca ocrotitorul unei 
lumi drepte. El nu îngăduie mari nedreptăţi. Aici se află punctul de plecare 
teologic a criticii profetice privind neajunsurile sociale, critică ce trebuie să ne 
preocupe încă. Această asigurarea a ordinii Universului nu se întâmplă 
numai prin aceea că nelegiuitul sau ateul este pedepsit sau nimicit, ci şi prin 
faptul că Yahve întoarce primejdia care este provocată de oameni, înălţând 
astfel pe cel smerit.”77

 
Concluzii 
Autorii psalmilor apelează la cultura şi mitologia religioasă 

canaanită pentru a vorbi despre regalitatea lui Dumnezeu, 
contemporanilor lor. Persoana lui Dumnezeu este descrisă 
folosindu-se, în chip polemic, de reprezentările lui Baal din 
mitologia canaanită. Motivele religioase canaanite sunt folosite 
doar pentru că erau relevante în spaţiul canaanit, şi nu pentru că ar 
fi absolut necesare pentru exprimarea adevărurilor despre 
                                                 
76 Hans Klein, op. cit., p. 26. 
77 Ibidem, p. 26-27. 
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Dumnezeu. Doar făcându-se uz de aceeaşi terminologie, 
comparaţia dintre Dumnezeu şi Baal căpăta sens şi valoare 
înaintea contemporanilor psalmiştilor, şi ei evrei, dar care îşi 
găseau plăcerea în închinarea la idoli.  

Reprezentările mitologice canaanite erau doar un mijloc 
primar pentru a exprima revelaţia, la fel ca în cazul discursului 
Sfântului Apostolului Pavel în Atena (F.A. 17), iar scopul lor era 
să exprime cât se poate de clar că nu Baal, ci Yahve este singurul, 
unicul, Dumnezeu şi Suveran al Universului şi că nimic din ceea ce 
credeau despre Univers şi despre lumea înconjurătoare nu era 
adevărat. Imaginea lui Dumnezeu, astfel clădită, nu era suprimată 
în vreun fel, ci dimpotrivă era amplificată în cazul evreilor 
obişnuiţi prin folosirea unor reprezentări specifice panteonului 
canaanit. O astfel de contextualizare a mesajului biblic, care are ca 
punct de pornire nişte repere cultural-religioase străine, nu este 
supusă primejdiei concesiilor, atâta timp cât rămâne doar un 
mijloc de intrare în cultura din care fac parte persoanele cărora le 
este adresat mesajul. Psalmiştii, chiar dacă se folosesc de contextul 
cultural-religios canaanit în exprimarea revelaţiei dumnezeieşti, nu 
fac nici o concesie mitologiei canaanite.  

În viziunea autorilor psalmilor regalitatea lui Dumnezeu se 
manifestă şi este evidenţiată prin câteva realităţi extrem de 
sugestive pentru cei trăitori în vremea respectivă. Astfel, în primul 
rând, suveranitatea lui Dumnezeu ne este zugrăvită în contextul 
spaţiului ceresc, prin intermediul unei liturghii cereşti, care îl are în 
centru pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu toate fiinţele cereşti, 
întreaga oaste cerească, Îi aduce închinarea şi I Se închină ca unui 
rege. 

Un alt aspect fundamental, cu putere deosebită de sugestie 
pentru vechii israeliţi şi canaaniţi, prin intermediul căruia este 
oglindită regalitatea lui Dumnezeu, este stăpânirea absolută asupra 
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Universului şi deci şi asupra Pământului. Dumnezeu Se descoperă 
în psalmi ca fiind un Dumnezeu al naturii, iar dezlănţuirile naturii 
sunt doar nişte teofanii. Unicitatea stăpânirii lui Dumnezeu asupra 
naturii, pe lângă faptul că subminează în mod absolut 
fundamentele idolatriei canaanite, este o garanţie lipsită de îndoială 
a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru cei care I Se închină. 
Pentru închinătorii Săi, cei care Îi recunosc autoritatea supremă 
asupra naturii, Dumnezeu se descoperă ca fiind un Rege milostiv 
care ascultă rugăciunile, oferind iertare şi asigurând prosperitate 
celui ales. 

Punctul culminant al suveranităţii lui Dumnezeu este dat 
de geneza poporului Israel. Dumnezeu este unic. Domnia lui 
Dumnezeu este veşnică, iar puterea şi suveranitatea lui s-au 
descoperit prin întemeierea poporului Israelul, nu doar ca un alt 
popor printre popoarele antichităţii, ci ca o comunitate spirituală 
sub autoritatea Domnului. Fiind poporul lui Dumnezeu, turma 
păşunii Lui, Israelul, pe baza relaţionării speciale cu Dumnezeu pe 
baza Legământului, care l-a adus în prezenţa faptelor măreţe ale 
Creatorului şi Susţinătorului Pământului, trebuie să ştie că arătarea 
puterii lui Dumnezeu său nu este doar un act al trecutului, ci şi 
unul al prezentului. Astfel, Dumnezeu trebuie încoronat de Israel 
ca Suveran al său, în orice situaţie şi aspect al vieţii sale, aşa după 
cum şi cerurile L-au încoronat. Mărturia puterii lui Dumnezeu nu 
trebuie să-i înfricoşeze pe închinătorii adevăraţi, ci ea aduce 
încredere în promisiunile divine pentru viitor.  

Suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă prin respectarea 
legământului davidic. Dumnezeu Îşi este credincios Lui Însuşi şi 
credincioşia Lui se manifestă în guvernarea cerurilor, dar şi a 
Pământului. Credincioşia Sa este însoţită de  îndurare şi milă, iar 
aceste două atribute pot fi doar ale unui suveran adevărat şi drept. 
Dovada cea mai palpabilă a milei şi îndurării lui Dumnezeu este 
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legământul încheiat cu casa lui David. Încredinţarea în trăinicia 
dinastiei davidice este dată de revelaţia lui Dumnezeu în Univers, 
în toată puterea şi suveranitatea Sa. Acest fapt are următorul efect: 
numai cei temători  de Domnul vor vedea împlinirea legământului. 
Astfel, se cere o atenţie deosebită în privinţa experienţelor 
trecutului, ca nu cumva ele să devină prezente prin neascultare. 

Suveranitatea lui Dumnezeu se observă prin alegerea unui 
singur loc de închinare – Sionul. În Sion toţi evreii, şi nu numai ei, 
ci şi celelalte popoare trebuie să se închine. Dumnezeul Sionului, 
ca singurul Dumnezeu adevărat, poate fi slujit şi îi pot fi aduse 
mijlocirile pentru popor doar în locul desemnat de El. Orice 
slujire sau mijlocire într-alt loc şi prin intermediul altor persoane, 
în afară de cele desemnate de El, nu este primită şi înseamnă 
nerecunoaşterea suveranităţii Domnului. Doar acolo poate fi 
făcută mijlocirea şi doar cei chemaţi de Domnul pot fi mijlocitori 
(Ex. Moise, Aaron, Samuel). Pe muntele Sionului, în Cetatea 
Domnului, unde se află Templul Său, este locul pe care l-a ales  
să-şi aşeze Numele acolo. Din Sion, Dumnezeu Se revelează ca 
Domn al naturii şi al popoarelor, şi astfel furia naturii este lipsită 
de forţa distructivă, iar duşmanii lui Israel sunt nimiciţi, pentru că 
Dumnezeu împărăţeşte peste toate popoarele. Din locul de care 
Şi-a legat Numele (Yahve), Dumnezeu  judecă semeţia 
necredincioşilor, dar Îi reabilitează pe cei care îşi îndreaptă cărările 
şi Îi dovedesc credincioşie.  

Prin faptele lui Dumnezeu, suveranitatea Sa le este 
cunoscută tuturor popoarelor şi acestea trebuie să I Se închine. În 
suveranitatea Sa, El cere lui  Israel, comunităţii Sale cu caracter 
spiritual, să-şi împlinească apostolatul. Israelul trebuie să îndemne 
şi să le accepte pe popoare să Se închine Dumnezeului lui Avraam.  

Providenţa lui Dumnezeu este un alt aspect prin care se 
manifestă regalitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveranul 
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pământului. Natura îi este supusă în toate privinţele. Ca o 
consecinţă a acestui fapt, poporul Israel primeşte binecuvântări: 
binecuvântarea roadelor pământului şi binecuvântarea nimicirii 
uneltirilor vrăşmaşilor lui Israel. Dumnezeu, în suveranitatea Sa,  îi 
protejează pe cei care se încred în El, oferindu-le binecuvântare, 
vitalitate, sprijin şi adăpost.  

Mântuirea şi judecata Sa sunt ultimele modalităţi prin  care, 
în psalmii regali, este revelată regalitatea lui Dumnezeu. Justiţia 
divină, ale cărei origini sunt în Sion, este un act al suveranităţii lui 
Dumnezeu. Dumnezeu este unicul Dumnezeu care mântuieşte şi 
judecă. În mântuirea Lui se regăsesc doar cei care îl fac pe 
Domnul loc de adăpost şi turn de scăpare, pentru că judecata lui 
este judecata singurului rege care Îşi merită cu desăvârşire titlul şi 
este dreaptă. 


