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În centrul revelaţiei biblice se află Dumnezeu-Creatorul 

întregului univers care recurge la un act chenotic declinându-şi 
identitatea în faţa omului. Din marea iubire faţă de acesta, El 
coboară temporar din transcendent în imanent descoperindu-şi 
Numele tocmai pentru a dovedi că El nu este o idee sau un 
principiu abstract, impersonal, ci este o Persoană doritoare de 
comuniune cu omul căruia îi dă un destin cu totul special. Scopul 
destăinuirii numelui este acela de a-l atenţiona pe om cui trebuie să 
se adreseze şi cum să o facă, dar nu în ultimul rând, şi pentru a-l 
încredinţa de divinitatea Sa. În antichitatea iudaică numele avea o 
mare importanţă, iar când se dădea nume unei persoane se avea în 
vedere ca prin acel nume să se reveleze de fapt trăsăturile esenţiale 
de caracter ale acelei persoane1 sau rolul pe care aceasta îl va avea 
de îndeplinit în lume, iar schimbarea numelui echivala cu 
impunerea unui nou statut, noi  personalităţi, a unei misiuni cu 
totul speciale sau a unui alt destin. Pe de altă parte, este posibil ca 
numele să aibă relevanţă nu doar pentru definirea caracterului ori 
destinului copilului, ci să exprime în acelaşi timp şi speranţele 
părinţilor pentru viitorul lor sau al odraslei, sau cel puţin să facă 
referire la circumstanţele în care s-a născut acesta (Facerea 35, 18). 

 
1 Vezi John D. Currid, Comentariu asupra cărţii Exodul, vol. 1, cap. 1-18 , trad. de 
Dorina Pantea, editura Făclia, Oradea , 2002, p. 81. 
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Numele mai putea  ilustra de asemenea şi autoritatea celui care dă 
numele asupra celui care îl primeşte, şi aşa înţelegem şi ce vrea să 
spună Biblia când precizează că lui Adam i s-a cerut să pună nume 
tuturor făpturilor (Facerea 2, 19-20). Încă de la început se poate 
vedea cât de mare importanţă are numele pentru om ca de altfel şi 
pentru animale. Cea dintâi lucrare a omului, abia ieşit din mâinile 
Creatorului său, a fost aceea de a da nume potrivite tuturor, adică 
nume purtătoare de sens pentru toate animalele şi păsările create 
de Dumnezeu, ca şi pentru cea dintâi femeie pe care a numit-o 
„Eva” intuind că aceasta va deveni mamă a celor vii (cap. 3, 20). 
Numele era atât de important încât odată cu schimbarea statutului 
cuiva trebuia obligatoriu să i se schimbe şi numele. Aşa se face că 
lui Avraam i s-a schimbat numele, Sarei şi lui Iacob, după ce cu 
toţii au fost chemaţi la un cu totul nou destin.. Mai târziu Moise îi 
va schimba numele lui Osea în Iosua din clipa în care decide să-l 
pregătească pentru a-i succede la conducerea poporului. De 
asemenea patriarhului Iosif, la curtea lui faraon, i s-a dat alt nume 
(Ţafnat-Paneah- Facerea 41, 45) când, după tâlcuirea viselor 
stăpânului Egiptului, viaţa sa capătă un cu totul alt destin. În 
concepţia biblică şi probabil în tot Orientul Apropiat, în 
antichitate a cunoaşte numele unei persoane era egal cu a cunoaşte caracterul 
şi natura acelei persoane2. Nu de puţine ori, numele este sugerat cu 
mult timp înainte de naşterea copilului. După schimbarea numelui, 
aşa cum am subliniat, persoana în cauză îşi schimba practic şi 
destinul vieţii (Facerea 41, 45; Daniel 1, 7). Şi pentru că 
Dumnezeu s-a revelat pe Sine omului ca Persoană se impunea ca 
să-i descopere acestuia şi numele. Aşadar Dumnezeu îşi revelează 
numele nesilit de nimeni, cu scopul de a-i învăţa mai întâi credinţa 
monoteistă, după cum exclamă profetul Samuel: Că nimeni nu este 
                                                 
2 Kandly Queen-Sutherland, Naming, în Holman Bible Dictionary, Nashville- 
Tennessee,1991, p. 1007.  
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ca Tine şi nu este alt Dumnezeu în afară de Tine (II Samuel 7, 22) sau 
Isaia: Eu sunt Dumnezeu şi nu este nici unul ca Mine (cap. 46). 
Dumnezeul biblic cel definit de Talmud ca: Cel Infinit (Ein-sof) se 
revelează omului mai întâi auricular, adică prin Cuvântul Său 
desemnându-se prin nume, iar pe oameni îi cheamă tot pe nume.  
Atunci însă când se impune a le schimba cu totul destinul le dă, 
aşa cum am văzut alt nume. Chiar dacă foarte multe teofanii 
biblice sunt descrise ca derulându-se într-un cadru natural 
acompaniate mai întotdeauna de nişte fenomene asemenea celor 
meteorologice cu care se şi pot uşor confunda, totuşi, în contextul 
acestora persoana sau persoanele, dacă au fost mai multe, au 
perceput şi un grai articulat care li se adresa direct. Din toate 
descrierile biblice ale teofaniilor se poate observa clar că numai 
Dumnezeu are iniţiativa unor relaţii personale, iar teologia 
profeţilor, şi de fapt nu numai a lor, pune un foarte mare accent 
pe dorinţa divină de a intra în relaţii cu lumea, în comuniune cu 
omul şi de aceea se şi autodenumeşte3, declinându-şi unul din  
multele nume care I se pot atribui. Prin puterile-i proprii omul  
nu-L poate niciodată cunoaşte pe Dumnezeul Cel Infinit (Ein-
Sof), fiindcă aşa cum remarca Fericitul Augustin:” finitum infiniti 
non capax”, mai înainte ca El Însuşi să se fi revelat şi să se fi 
apropiat de om. Talmudul încearcă să-L definească pe Cel 
imposibil de definit ca pe cel ce depăşeşte orice posibilitate de 
gândire, de percepţie şi de inteligenţă umană întrucât limbajul 
uman nu este pretabil a-L numi ori defini pe Dumnezeu ca Unul 
care nu poate fi comparat cu nimic din ceea ce este cunoscut 
omului. Creaţia lumii înseamnă şi începutul revelaţiei divine 
deoarece odată cu aceasta Cel definit ca Ein-Sof (Infinit) iese din 
starea Sa ascunsă, din ceea ce în gândirea iudaică se cheamă 
                                                 
3 Carl F.H. Henry, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate, trad. Agnes Dragomir, 
Editura Cartea Creştină, vol. II. p. 210. 
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Menuha adică repaos. 4 În teologia iudaică începutul creaţiei se 
constituie în cel dintâi act chenotic al lui Dumnezeu, deoarece Cel 
Infinit procedează la un fel de concentrare în El Însuşi, la o  
aşa-numită retragere în El Însuşi pentru a face loc lumii, şi evident 
pentru a-i oferi spaţiul vital.5 Cum pentru orientali numele  nu era 
doar simpla desemnare a unei persoane, ci caracteriza chiar firea 
respectivului,6 din Biblie se desprind anumite reticenţe din partea 
divinului de a-şi declina identitatea, nu pentru că s-ar autodistanţa 
de omul, cu care, după cum deja am precizat, doreşte să intre în 
comuniune, ci pentru că numele ca Cel ce ţine de Fiinţa ori de 
chiar Esenţa divină nu poate fi nicidecum cuprins de raţiunea 
mărginită a omului. Ca urmare, El poate fi numit „Alam”= 
Ascuns, adică imposibil de rostit şi de pronunţat,7 deoarece este şi 
imposibil de înţeles. Atunci când omul rosteşte un cuvânt ce 
semnifică o fiinţă, un obiect sau un fenomen oarecare al naturii, în 
acelaşi moment îl şi imaginează cu mintea. Ori pentru că pe 
Dumnezeu omul nu-L poate cuprinde cu mintea, întrucât El nu 
face parte din experienţa sa cotidiană, atunci nici numele nu i-L 
poate rosti. Cu toate acestea textele sacre lasă să se înţeleagă că 
numele tainic al lui Dumnezeu era descoperit marelui preot 
(hacohen hagadol) care îl putea şi rosti cu glas tare în Ziua Ispăşirii 
(Yom Kippur), nume care, conform Talmudului putea fi rostit şi 
de către preoţi împreună cu poporul când participau la serviciul 
divin în curtea din vecinătatea templului rezervată lor. Se spune că 
la auzirea Sfântului Nume, rostit  de către arhiereu, cădeau cu toţii 
în genunchi, preoţi şi credincioşi, strigând cu glas tare, din poziţia 

                                                 
4 Cf. Alexandru Şafran, Înţelepciunea Cabalei, Colectia Judaica, Hasefer, 1997, p. 
29. 
5 Ibidem, p. 33. 
6 A. Cohen, Talmudul , trad. de C. Litman, Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 74. 
7 A. Şafran, op. cit. p. 53. 
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de prosternaţi cu faţa la pământ: Binecuvântat să fie numele Său slăvit 
şi suveran pentru totdeauna şi în veşnicie.8  Se pare că una din grijile 
esenţiale ale marelui preot era aceea de a păstra ca pe o comoară 
numele divin la adăpost de urechile profane pentru a nu fi în 
vreun fel profanat. Istoricul iudeu Josephus Flavius, care, se pare, 
provenea dintr-o familie sacerdotală, aminteşte de tetragramă însă 
fără a o exprima formal. Astfel scrie: Cu privire la aceasta, Dumnezeu 
i-a făcut cunoscut lui Moise numele Său. Acest nume nu fusese niciodată 
revelat înainte, iar legea nu-mi îngăduie să tratez despre aceasta.  9 Istoricul 
iudeu citează de fapt din cartea Ieşirea, momentul în care într-
adevăr marele proroc a solicitat divinităţii, ca unul care evident 
intuise că pe muntele Horeb are de-a face cu supranaturalul, să-şi 
decline identitatea. De remarcat rămâne însă faptul reticenţei lui 
Dumnezeu de a-şi dezvălui numele. Mai curând este dispus să-i 
acorde profetului darul de a săvârşi unele semne minunate decât 
să-I spună numele. Ne întrebăm dacă nu cumva avea în vedere şi 
predispoziţia omului de a  folosi în mod abuziv numele Său cel 
sfânt. Talmudul, spre exemplu, ne informează despre reticenţa 
marelui preot de rosti cu glas tare numele cel sfânt. Astfel se 
relatează că spre sfârşitul gloriei celui de-al doilea templu, rabinul 
Tarfon, de neam preoţesc, pe când era abia un adolescent, şi încă 
nu putea oficia în sanctuar, l-a urmat odată pe unul dintre unchii 
săi spre baldachin, şi şi-a concentrat atenţia ca să audă ce spune 
marele preot. L-a auzit, a subliniat rabinul, când a rostit numele, 
dar nu a putut prinde sensul cuvântului, deoarece arhiereul a avut 
grijă ca să-l pronunţe în acelaşi timp cu executarea unei cântări de 
către confraţii săi preoţi, tocmai pentru a nu putea fi sesizat.10 

                                                 
8 Cf. Yoma, 6, 2 , apud A. Cohen, Talmudul, Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 74-75. 
9 Vezi Antichităţi iudaice, Cartea II, cap. XII, 4, trad. şi note de Ion Acsan, 
Editura „Hasefer”, Bucureşti, 2000, p. 110-111. 
10 Cf. Kid, 71 a apud A. Cohen, op. cit. p. 75 
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Întrucât omul nu mai este vrednic să cunoască şi nici să rostească 
numele secret al lui Dumnezeu unii rabini au recurs la diferite 
stratageme. Astfel, după rostirea lui „Şema Israel” (Deuteronom 
5), se rostesc optsprezece binecuvântări pentru a utiliza de 
optsprezece ori tetragrama ca să se ajungă la cele şaptezeci şi două 
de litere divine cât se crede că ar conţine acel nume tainic, în ideea 
de a se înălţa şi apropia mai mult de Dumnezeu11. În orice caz, din 
grija de a nu desconsidera în vreun fel numele sfânt al divinităţii,  
pronunţarea lui se făcea cu  multă parcimonie, aspect 
nemaiîntâlnit în cazul altor religii.  Ca să nu mai vorbim de faptul 
că, la evrei, marele preot trebuia să se supună unui foarte minuţios 
ritual de purificare înainte de rosti numele lui Dumnezeu, aşa cum 
s-a revelat strămoşilor, şi o făcea doar în ziua cea sfântă a ispăşirii 
(Yom Kippur). Este adevărat totuşi, aşa cum vom şi vedea mai 
departe, că Dumnezeu este chemat în Biblie cu o foarte mare 
diversitate de nume, şi aceasta o arată şi Talmudul, dar se pare că 
numai arhiereului i se revelase un nume tainic, un nume inefabil, 
ce nu se putea pronunţa oriunde, oricum şi în orice stare, ci numai 
după o prealabilă pregătire şi cu multă sfială sfântă. S-ar părea că 
arhicunoscuta tetragramă IHWH ar constitui numele revelat lui 
Moise la cererea sa insistentă. Dintr-o reticenţă uneori exacerbată 
a marelui preot de a rosti explicit numele sfânt, pe considerentul  
scăderii morale accentuate a slujitorilor de la sanctuar s-ar părea că 
nu prea ar avea acoperire, întrucât toată istoria biblică insistă 
asupra incapacităţii poporului ales de a trăi conform standardelor 
divine. Ne întrebăm însă dacă nu s-ar putea vorbi de o pierdere a 
sensului numelui odată cu distrugerea pe rând a celor două 
sanctuare. Să nu se uite că iniţial textul nici nu era vocalizat încât 
acest nume sfânt care era cunoscut şi sub denumirea de 
                                                 
11 Vezi, Constantin-Bălăceanu Stolnici, Kabbala între gnoză şi magie, Editura 
Vremea XXI, Bucureşti, 2004, p. 225. 
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„tetragramaton”  (patru litere)  nici n-ar putea fi cunoscut cu 
exactitate fiindcă nu se ştie care era de fapt pronunţarea corectă a 
numelui IHWH,12 de vreme ce în vechea limbă ebraică nu erau 
semne precise pentru a marca vocalele. Aşa cum vom arăta în cele 
ce urmează, pornindu-se desigur de la Ieşirea 3, 13-14, Dumnezeu 
îşi descoperă personal numele atunci când îi arată omului şi 
dorinţa Lui arzătoare de a intra în legătură cu omul, mai ales cu cel 
oprimat pe nedrept, cu poporul evreu aflat sub dominaţie 
egipteană. Prin marele Moise, numele Său va fi de-a pururi 
cunoscut de evrei şi de neevrei numai pentru că El Însuşi a dorit 
să-L reveleze. Din naraţiunea cărţii Ieşirea reiese totuşi că 
Dumnezeu doreşte, pe de o parte, să intre în relaţie cu omul după 
cum o şi face de fapt, iar pe de alta, nu încearcă o prea mare 
familiaritate cu acesta. Şi nu o face din egoism, ci numai datorită 
distanţei enorme care-i desparte în veşnicie. Se pare că aici găsim 
fundamentarea teologică a cunoaşterii catafatice şi apofatice, dacă 
avem în vedere că pentru Moise, Dumnezeu era în acelaşi timp 
ascuns şi revelat, transcendent şi imanent.13 De reţinut că Moise a 
fost atenţionat că acela va fi numele Său pentru veşnicie şi cu acest 
nume va fi invocat de către fiii lui Israel din neam în neam (vers. 
15). Într-o mulţime de texte biblice se vorbeşte despre identitatea 
lui Dumnezeu şi a numelui Său. Desigur după acelaşi principiu 
enunţat mai sus că numele revelează persoana, psalmistul declară 

                                                 
12 De observat, totuşi, că textul Exodului, respectiv cap. 3, 4, foloseşte 
alternativ termenii Elohim şi Iahve şi atunci dăm dreptate celor care se 
întreabă cum se poate vorbi de o împărţire a textului în funcţie de sursele care 
folosesc nume diferite pentru Dumnezeu de vreme ce într-un singur verset 
apar două apelative distincte ( vezi şi John Currid, Comentariu asupra cărţii 
Exodul, vol. II, cap. 1-8, trad. de Dorin Pantea , Editura „ Făclia „ Oradea 2001, 
p. 74. 
13 Brad Creed, Names of God, în Holman Bible Dictionary, Nashville, Tennessee, 
1991, p. 1004-1005. 
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cu emfază că acest nume este iubit  (Psalmul 5, 12), se cuvine a fi 
permanent lăudat de om (Psalmul 7, 18) şi de fapt de către 
întreaga făptură şi vestit de către fiii lui Israel printre neamuri  
(Isaia 12, 4), iar acest nume va dura în veşnicie ca Dumnezeu 
Însuşi (Psalmul 134, 13). Cu toate că Dumnezeu Cel Infinit nu 
poate fi în nici un fel circumscris în spaţiu ori în timp, nici de 
rostit în cuvinte, ca Unul care rămâne veşnic inaccesibil şi tainic, 
El a decis, totuşi, ca, într-un moment dat al istoriei, Numele Său să 
locuiască într-un templu făcut de mâini omeneşti (Deuteronom 
12, 5; I Regi 8, 27) pentru ca numai aici să poată fi rostit de către 
marele arhiereu în ziua cea mare şi sfântă a ispăşirii (Yom Kippur). 
S-ar putea vorbi aici de un act chenotic cu mult înainte de 
întruparea Fiului. Acest aspect se pare că l-a conştientizat regele 
Solomon când exclama cu uimire la consacrarea templului: Este 
adevărat că Dumnezeu Va putea locui pe pământ? Dacă cerurile cerurilor nu 
Te încap, cu atât mai puţin această casă pe care eu am construit-o (I Regi 8, 
27). Aşadar, prin vorbele lui Solomon, aghiograful atrage atenţia 
că nici un sanctuar pământesc, indiferent de grandoarea ori 
strălucirea sa, nu va fi în măsură să-L găzduiască pe Dumnezeu.14 
Ca şi alţi drepţi şi profeţi ai lui Israel, Solomon mărturiseşte şi 
preamăreşte în acelaşi timp marea bunăvoinţă a lui Dumnezeu 
care acceptă să se smerească pentru a putea ca Numele Său să 
locuiască temporar în mijlocul poporului ales. Dacă însă locuirea 
Numelui era legată de sanctuarul de la Ierusalim, la plinirea vremii, 
Dumnezeu Fiul, prin întrupare, va locui şi El temporar printre 
oameni ca să-i pregătească, să-i facă vrednici pe cei care-L 
mărturisesc să trăiască în veşnicie împreună cu Dumnezeu, aşa 

                                                 
14 A se vedea şi William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului - Vechiul 
Testament, trad. de Dorul Motz, Editura „ Lampadarul de Aur”, Oradea 2002, 
p. 326. 
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cum a fost la început, când Dumnezeu şi omul au locuit împreună 
(Facerea 2, 25; 3, 8).15

   Deşi i se atribuie lui Moise meritul de a fi introdus  
într-un fel în circuit numele personal al lui Dumnezeu, totuşi citim 
că de fapt cu mult timp înainte unii oameni au invocat numele lui 
Dumnezeu, ceea ce denotă că L-au şi cunoscut (Facerea 4, 26). De 
unde şi cum L-au cunoscut nu putem şti. Din lipsă de alte probe 
ne putem gândi la revelaţia primordială. In orice caz, lui Moise 
care ceruse să-i reveleze numele, Dumnezeu îi răspunde prin 
arhicunoscuta sintagmă: ani Yehieh aşer Yehieh (Ieşirea 3, 14), 
sintagmă care a pus şi pune încă multe probleme de interpretare. 
Cu toate că în opinia generală a exegeţilor s-ar reda prin Eu sunt cel 
ce sunt, şi tot în aceste cuvinte se crede că s-ar afla şi sensul 
tetragramei IHWH există încă multe ipoteze cu privire la 
enigmaticele cuvinte de mai sus ca şi despre ultimul. Sintagma Eu 
sunt cel ce sunt mai poate fi interpretată, aşa cum sugerează unii, şi 
ca o subliniere a veşniciei divine. Intr-adevăr, Biblia ne spune că 
numai El singur există prin Sine Însuşi iar toate cele ale existenţei au 
fost sau vor fi. 16 Întrucât forma verbului „ a fi „ este la hifil şi 
exprimă un cauzativ, printre alţii, W. Albright zice că transpus la 
forma persoanei a treia, cerută de cauzativul IHWH, poate fi 
înţeles exclusiv prin „yahweh aşer Yahweh”, adică El face să existe 
ceea ce vine la existenţă. 17 Alţii însă traduc cuvintele de mai sus prin 
El este prezent, pornind de la faptul că verbul este la forma simplă 
Qal, iar Ani Yehieh înseamnă: Eu sunt aici, sunt prezent, şi ca urmare 
                                                 
15 Vezi şi Gerhard Maier, Evanghelia după Luca-Comentariu biblic, vol. 6-7, Editura 
„Lumina lumii”, Korntal-Germania, 1999, p. 29-30. 
16 Thomas Brown, The Interpreter’s Bible, the Holy Scriptures in the King James and 
revised standard version with general articles and Introduction exegesis exposition for each 
Book Bible, vol. I , Abingdon Press, 1990, p. 875 
17 W. Albright , FSAC 261, apud  Grande Commentario Biblico, Parte I , Il Vecchio 
Testamento, Queriniana-Brescia, 1973, p. 65. 
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concluzia ar fi că Yahwe nu este o fiinţă pasivă şi nici o idee 
abstractă, ci este o fiinţă mereu prezentă pentru Moise şi ai săi.18 
Cum în mentalitatea semită acela care cunoştea semnificaţia unui 
nume se considera că implicit avea şi o oarecare putere asupra 
acelui pe care-l nominaliza, pretenţia lui Moise de a cunoaşte  
numele lui Dumnezeu părea cam mare întrucât echivala cu a avea 
şi putere asupra Lui şi, ca urmare, răspunsul divinităţii nu putea fi 
decât un categoric refuz de a încredinţa omului propriul nume. Pe 
de altă parte, revelaţia din rugul aprins era expresia dorinţei de a 
nu  rămâne la infinit în propria transcendenţă, şi deci „Cel cu totul 
altul „ cum Îl defineşte Rudolf Otto acceptă totuşi provocarea 
îndrăzneaţă a profetului. Foarte interesantă rămâne totuşi gândirea 
teologică iudaică. Aceasta combină literele tetragramatonului 
ajungând până la şaptezeci şi două de litere divine  şi conchizând 
că de fapt cifra aceasta ar fi valoarea numerică a lui IHWH care  
s-ar putea traduce prin: El este, El a fost, El va fi. Aşadar conform 
kabaliştilor, cifra 72 ar corespunde cu numărul literelor numelui 
tainic al lui Dumnezeu,19 cunoscut doar marelui arhiereu. 

Cel care i se revelează lui Moise refuză să-şi decline 
identitatea în stilul în care o face omul, întrucât numele divin din 
contextul de faţă nu poate fi un pronume prin care omul să-l desemneze pe 
Dumnezeu, dar nici un substantiv care să-L situeze printre celelalte fiinţe,  
deoarece nici  nu poate fi o fiinţă ca toate celelalte şi nici un adjectiv 
care să-L califice printr-o trăsătură caracteristică.20 Într-adevăr, cum ar 
putea avea însuşiri specifice omului sau oricărei alte fiinţe. 

                                                 
18 The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Abingdon Press, Nashville, 1990. p. 410 
19 Vezi Constantin Bălăceanu-Stolnici, Kabala între gnoză şi magie, Editura 
Vremea XXI, Bucureşti , 2004, p. 225; Alexandru Şafran, Înţelepciunea Cabalei, 
traducere Ţicu Goldstein, Hasefer, Bucureşti, 1997. 
20 YAHWEH, în Vocabulaire de Theologie Biblique, publié sous la direction de 
Xavier Leon–Dufour et de Jean Duplacy, Augustin George, Pierre Grelot, 
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Am precizat deja că numele revelat profetului conţine 
acelaşi radical cu verbul hayah=a fi. După sublinierea lui Xavier 
Dufour, cuvântul prin care se defineşte Dumnezeu poate fi 
interpretat ca un refuz şi totodată un dar oferit omului, o garanţie 
că îl va sprijini pe profetul destul de înaintat în vârstă (80 de ani, 
când conform aceleiaşi Biblii, omul se cuvine să mediteze mai 
mult la plecare din această lume decât la implicarea în problemele 
ei: cf. Ps. 89, 11), că va fi cu el şi-l va sprijini nemijlocit. Asigurarea 
sprijinului divin în demersurile profeţilor va fi reluată peste multe 
veacuri când Acelaşi Dumnezeu revine în forţă ca să-i salveze pe 
fiii lui Israel, de data aceasta, din robia decăderii morale, sociale şi 
a apostaziei, asigurare într-un fel asemănătoare cu aceea a lui 
Moise. Nu te teme de dânşii căci Eu sunt cu tine ca să te izbăvesc, zice 
Domnul către proorocul Ieremia (cap. 1, 8). Lămurirea textului 
din Exod o găsim şi la profetul Iezechiel care şi explică ce 
înseamnă ca Dumnezeu să fie cu omul: Scoală şi mergi la casa lui 
Israel….să nu te temi de ei şi de faţa lor să nu te sperii, că voi face fruntea ta 
ca diamantul, mai tare decât stânca (cap. 3, 4-9). Profeţii biblici ne dau  
cheia interpretării textelor lui Moise pentru că ei lucrează cu duhul 
marelui profet la care se şi  raportează permanent şi ale cărui 
învăţături le explică pentru contemporanii lor. Dacă însă separi 
sintagma: Ani yehieh aşer yehieh de contextul vieţii şi lucrării lui 
Moise, de la momentul teofaniei rugului aprins şi până la finalul 
misiunii acestui inegalabil profet şi legislator, nu vei înţelege nimic 
din toată lucrarea lui. A o detaşa deci de istoria lui Moise şi a lui 
Israel, este ca şi cum ai detaşa o piesă foarte importantă dintr-un 
ansamblu de motor sau computer şi a o arăta cuiva care nu este 
defel iniţiat în tehnica din domeniu, căruia în zadar ai încerca să-i 
explici sensul şi lucrarea piesei în afara ansamblului ei. Găsim că şi 
                                                                                                                 
Jacques Guillet, Marc-Francois Lacan, Sixiėme edition, 1988, Les Editions du 
Cerf, Paris, 1988, p. 1388-1389. 
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mai clar se dovedeşte a fi fost profetul Isaia care se adresează lui 
Iacob, adică descendenţei acestuia, când îi zice în numele Celui 
care i-a grăit lui Moise: Nu te teme căci Eu te-am răscumpărat şi te-am 
chemat pe nume, al Meu eşti. Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în 
valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te 
vor mistui. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău (cap. 43, 1-3), adică 
voi fi mereu cu tine ca să te izbăvesc. Chiar dacă este foarte 
posibil ca Isaia să aibă în vedere apa şi focul cu care au fost 
încercaţi fiii lui Israel, experienţa acelora era o garanţie a izbăvirii 
personale. Paralela dintre Moise şi Isaia nu este întâmplătoare. 
Dacă Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe nume ca să-şi elibereze 
toţi confraţii, şi lui Isaia i s-a întâmplat acelaşi lucru, a fost şi el 
chemat pe nume la misiune garantându-i-se acelaşi sprijin divin ca 
şi lui Moise. Ca urmare, sensul lui Ani yehieh aşer yehieh poate fi 
interpretat ca o garantare a permanentei însoţiri a divinului chiar 
dacă de cele mai multe ori incognito, şi invizibil, nu atât de 
spectaculos ca la Marea Roşie, dar mereu consecvent, a celui care 
a fost destinat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Deci ajutorul divin 
face parte din dotarea celui angajat într-o misiune sacră. Cu alte 
cuvinte, s-ar putea interpreta şi în felul: Ani yehieh immach Mose= 
Eu sunt cu tine Moise, deci nu mai ezita să accepţi misiunea pe care 
ţi-o încredinţez. Aşadar, Dumnezeu nu se revelează doar pentru 
circumstanţă ca să satisfacă în vreun fel curiozitatea omului, ci ca 
să-i garanteze” o asistenţă mereu prezentă şi extrem de eficace”. 21 
De fapt, în ambele Testamente Dumnezeu s-a revelat oamenilor 
ca o Persoană mereu preocupată de soarta acestora. Numai atunci 
când decăderea pe toate planurile depăşeşte chiar şi marele prag al 
suportabilităţii divine, se anunţă printr-un profet ca Oseea tocmai 
contrariul a ceea ce spusese lui Moise: Veanochi lo yehieh lachem= iar 
Eu nu le voi fi lor (Dumnezeu). Pe de altă parte, este foarte posibil să 
                                                 
21 Leon Xavier Dufour, op. cit. p. 1389. 
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avem de-a face cu o mărturisire destul de rezumativă a ceea ce 
vom întâlni în mai toate textele biblice şi anume afirmarea 
eternităţii lui Yahweh în totală opoziţie cu caracterul efemer al 
întregii creaţii (8 Psalmul 90, 1; 102, 27-28).22 Dumnezeu se 
descoperă profetului ca o Persoană care îşi are cauza în Ea Însăşi, 
şi probabil şi din aceste raţiuni în texte, tetragramatonul (IHWH) 
apare întotdeauna ca subiect şi niciodată ca predicat fiindcă numai 
unui subiect i se pot atribui nişte însuşiri umane şi se spune că 
Dumnezeu are faţa îndreptată spre om, ca Unul care vrea să 
comunice cu el, ori se distanţează de el când se spune că şi-a întors 
faţa de la om; sau Yahweh are ochi pentru poporul Său, cu care îl priveşte 
providenţial. De asemenea poate avea glas cu care se adresează 
articulat  omului (Koh amar Yahweh elai= aşa a zis Domnul către mine, 
etc.) şi are şi urechi care ascultă rugăciunea credincioşilor Săi; are 
dreapta Sa ca să-i sprijine pe cei care merită. Ca un Dumnezeu 
personal, El nu este cu totul străin nici de anumite sentimente 
umane şi de aceea se poate şi mânia uneori, dar se şi poate bucura 
în anumite circumstanţe. De fapt ideea forte pe care ne-o 
transmite mesajul mozaic atunci când menţionează unul din 
multiplele nume divine ar fi aceea că atunci când Domnul îl 
trimite pe profet la misiune îl asigură şi de prezenţa Lui 
providenţială devenind un fel de Immanuel, adică Dumnezeu cu noi 
(cf. Facerea 26, 24; 28, 15; Ieşirea 3, 12; Judecători 6, 12; Isaia 7, 4; 
41, 10; Matei 28, 19-20; Romani 8, 31).23  

Mai există şi o altă posibilitate de interpretare a sintagmei 
de mai sus, mai cu seamă dacă avem în vedere mediul păgân 
idolatru în care a fost totuşi crescut Moise, mediu în care fiii lui 

                                                 
22 A se vedea şi Edmond  Jacob, Theologie de l’Ancien Testament, editions 
Delachaux et  Niestle, Neuchatel Suisse), 1968, p. 41. 
23 Vezi notele explicative la Jeremie, în La Bible-Traduction Oecumenique , edition 
integrale, Les editions du Cerf, Paris, 1988, p.908.  
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Israel erau foarte expuşi influenţelor păgâneşti cum se va şi 
constata pe tot parcursul istoriei lor. Profetul însă nu era străin 
nici de credinţa strămoşilor săi de vreme ce Dumnezeu i se 
descoperă ca fiind al acelora. Prin sintagma: Ani yehieh aşer 
yehieh=Eu sunt Cel ce sunt, se poate înţelege şi un fel de avertisment 
divin, eu sunt cu adevărat Dumnezeu iar nu idolii pe care îi adoră 
părinţii tăi adoptivi dimpreună cu toţi egiptenii. Prin urmare, 
numai Eu sunt Cel ce sunt cu adevărat Dumnezeu şi nu idolii 
egiptenilor (Isaia 43, 10) sau ai celorlalte popoare (Isaia 41, 24). De 
asemenea, reticenţa divinului de a-şi revela numele mai poate fi 
interpretată şi ca un fel de avertisment că Dumnezeu nu poate fi 
circumscris în timp şi nici în spaţiu, şi cu atât mai puţin în câteva 
cuvinte.24 Destul de plauzibilă poate fi şi opinia lui Edmond 
Jacob, care interpretează reţinerea divinităţii de a-şi declina 
identitatea înaintea unui simplu muritor, când îi răspunde: Numele 
Meu este minunat  (cu alte cuvinte, nu te priveşte) s-ar situa pe tot 
ansamblul învăţăturii Vechiului Testament ce pledează mereu pe 
ideea unui Dumnezeu ascuns şi transcendent. Rămâne totuşi 
elementul de noutate al revelaţiei numelui prin care se exprimă 
puterea, viaţa şi prezenţa permanentă şi neschimbată în 
comparaţie cu orice altă existenţă pasageră a lumii.25 Este foarte 
posibil, după cum notează TOB-ul ca formula Exodului 3, 14 să fi 
fost împrumutată şi de autorul cărţii Apocalipsa (cap. 1,4,8) cu 
toate că şi în acest din urmă caz se poate vorbi de aceeaşi teamă 
sfântă a unui credincios iudeu de a rosti numele divin preferând să 
apeleze la un substitut 26 când zice: o` w'n kai. o` h=n kai. ò 

                                                 
24 Vezi şi TOB, p. 146. 
25 Edmonds Jacob, Theologie de l’Ancien Testament, Editions Delachaux et Nestle, 
Neuchatel ( Suisse) , 1968, p, 38. 
26 Vezi şi Savvas Agouridis, Comenmtariu la Apocaslipsă, trad. de Pr. Dr. C. 
Coman, Editura „Bizantină”, Bucureşti, 1977, p. 68. 
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evrco,menoj = Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine (cap. 1, 4) . Cum 
creştinii timpului credeau că Hristos va reveni foarte curând după 
cum rezultă şi din forma lor de salut Maran atta (Domnul vine), 
este foarte posibil după cum notează şi Savvas Agouridis ca Ioan 
să fi utilizat preferenţial formula: Cel ce vine (evrco,menoj) în loc de 
evso,menoj = Cel ce este. Un alt comentator al Apocalipsei zice că 
prin cuvintele: Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine ar trebui interpretat 
că ar fi vorba de Dumnezeu Tatăl încât ajunge la concluzia că 
apostolul comentează de fapt textul cărţii Ieşirea (3, 14).27

În privinţa numelui Yahweh deşi i se poate atribui 
într-adevăr lui Moise meritul de a fi impus în tradiţia iudaică acest 
apelativ, totuşi acelaşi ne informează că a fost cunoscut evreilor cu 
mult înaintea sa. Astfel Enoş, nepotul lui Adam, ar fi primul care 
L-a invocat cu numele de Yahweh (Facerea 4, 26). Explicaţia 
poate fi aceea că Dumnezeu i-a descoperit omului numele cu care 
să fie invocat chiar înainte de cădere când El Însuşi i-a dat un 
nume omului. În continuare se poate vorbi de redescoperiri 
periodice ale numelui sfânt, în funcţie nu de importanţa 
persoanelor în cauză, ci a misiunii încredinţate ori de garanţia că 
vor fi asistate de o forţă capabilă să finalizeze o lucrare de 
proporţii. De fapt, pe aghiograf  nu l-au interesat, ca pe omul 
modern, problemele de filologie, el şi-a propus în primul rând să 
demonstreze că Acelaşi Dumnezeu s-a revelat în diferite timpuri şi 
s-a autodefinit în funcţie de persoana căreia I s-a revelat şi de 
misiunea ce i-a încredinţat-o. Când îi spune lui Moise: Eu sunt 
Yahweh (Domnul) şi M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob ca 
Dumnezeu Atotputernic, dar nu Yahweh, vrea să aibă în vedere un alt 
aspect al intervenţiei sale în viaţa omului Moise. Să nu uităm că 
Avraam avea nouăzeci  şi nouă de ani (Facerea 17, 1) când i s-a 
                                                 
27 Vezi John F. Walvoord, Apocalipsa, în româneşte de Tavi Verlan şi 
Constantin Leontiuc, Editura” Multimedia”, Arad 2001, p. 37. 
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arătat Dumnezeu ca să-l reconforteze şi să-i amintească de 
capacitatea Sa de a-i spori puterile fizice total diminuate. Conştient 
de aceasta Avraam va transmite descendenţilor săi acelaşi nume 
divin care i s-a revelat lui (Facerea 28, 3). Ceva mai târziu când i se 
revelează lui Iacob, Dumnezeu foloseşte acelaşi nume pe care-L 
descoperise strămoşilor săi, iar acesta era deja familiarizat cu acel 
nume despre care negreşit că auzise adesea vorbindu-se în casa 
părinţilor săi. Este numele sfânt care îl întăreşte pe patriarh să 
reziste marilor încercări prin care a trecut într-o ţară străină, şi 
acelaşi nume se va folosi pentru toţi evreii până ce vor ajunge în 
propria lor ţară. Ideea că Dumnezeu revelat lui Moise ca Yahweh 
este unul şi acelaşi cu cel revelat patriarhilor se subliniază şi în deja 
consacratul dicţionar The Interpreter’s Dictionary of the Bible, dar 
insuficient fiind că nu se arată şi motivaţia diferenţierilor între 
cartea Genezei şi a Exodului. Aşadar aparentele diferenţe de nume 
date lui Dumnezeu în cele două cărţi sunt de fapt numai lucrările 
diferite ale divinului cu umanul. Dacă patriarhii care se constituie 
în veritabile modele ale credinţei se impune ca din când în când să 
fie reconfortaţi, Moise în schimb, pentru o lucrare extrem de 
dificilă, iniţiată la o vârstă apropiată de cea a lui Avraam, în 
favoarea unui popor care îşi diminuase mult credinţa strămoşilor, 
avea nevoie de o asistenţă cvasipermanentă din partea divinului 
secondată şi de garanţia unui ajutor pe măsură. Şi de aceea 
considerăm că nici nu-i putea spune altceva decât: Eu sunt Cel ce 
sunt.    
 

Alte nume divine derivate din tetragramaton 

 
Înainte de a proceda la explorarea altor texte biblice pentru 

a identifica mulţimea şi semnificaţia numelor derivate din cel de 
YHWH trebuie să mai subliniem o dată că în ebraica arhaică 
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tetragrama YHWH se folosea fără semnele vocalice ce au fost 
introduse în textul sfânt destul de târziu, odată cu definitivarea 
Textului Masoretic, iar în cărţile Vechiului Testament nu găsim 
cheia pronunţării originale a tetragramatonului. Conform unor 
opinii pronunţia originală s-ar fi pierdut întrucât iudaismul 
ortodox, odată cu reluarea activităţii celui de-al doilea templu, ar fi 
refuzat cu obstinaţie să mai pronunţe numele, din motive de 
pietate.28 Unele mărturii indirecte ni le dau Părinţii Bisericii din 
secolul IV. Astfel Teodoret de Cir ne informează că samaritenii 
care au în comun cu iudeii acelaşi Pentateuh pronunţau Iabe,. 
Bazaţi pe aceste mărturii la care se mai pot adăuga şi altele, mai 
mult sau mai puţin sigure, cercetătorii moderni cred că pronunţia 
cea mai sigură ar fi totuşi Iahve.29   

Forma scurtă a tetragramatonului, respectiv Yah se 
regăseşte de 25 de ori în cărţile Primului Testament din care 
predomină formele finale ale unor nume proprii ca: Isayah (sau 
Isayahu) = Dumnezeu este salvator; Zdekiah (Sidqiyyahu= Dumnezeu este 
dreptate; Zachariah= Domnul şi-a amintit; Yirmiahu= Domnul a izgonit, 
etc.30 şi foarte frecvent în doxologia mică: aleluyah=slăviţi-L pe 
Domnul. Mistica iudaică face foarte multe speculaţii ce ţin de 
tetragramaton, în special uzând de combinaţia numerică a celor 
patru consoane. Ca urmare valoarea numerică a celor patru litere 
ar fi douăzeci şi şase. Ca şi la Dionisie Areopagitul, mistica iudaică 
se fereşte să-i atribuie divinităţii (Şem Havayah) vreun nume care să 
I se potrivească întru totul, deoarece este dincolo de orice gândire, 

                                                 
28 A se vedea John  D. Currid, Comentariu asupra cărţii Exodul, cap. 1-18, trad. de 
Dorin Pantea, Editura „ Făclia”, Oradea, 2002, p. 82. 
29 Cf. The Interpreter’s Dictionary of the Bible – An Illustrated Encyclopedia, Abingdon 
Press, Nashville , 1990, p. 4099. 
30 Idem. 
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de orice percepţie sau inteligenţă.31 Rostită, zice rabinul A. Şafran, 
în plenitudinea ei fonetică tetragrama= Şem Havayah respectiv yod 
hei vav hei este de patruzeci şi cinci şi care de fapt ar corespunde 
valorii numerice a cuvântului Adam (om) cu aceeaşi valoare 
numerică.32 Am precizat mai sus că nu se ştia exact care era 
pronunţia vocalizată a tetragramei consonantice. Oricum dacă s-a 
acceptat aproape în unanimitate că se pronunţă Yahve, în Kabala 
iudaică se propun de fapt trei forme de citire: Yahve, Yehova şi 
Yehovah care, la rândul lor, prin diverse permutări, pot duce la 
foarte multe variante. Astfel pentru prima formă Yahve 
nevocalizată pot fi nu mai puţin de 24 de variante, pentru a doua 
120 de variante, pentru a treia 72, iar pentru ultima (Yehovah), nu 
mai puţin de 5040 şi respectiv 5904 în total. 33 După cum 
precizam, o mulţime de persoane la poporul biblic a purtat nume 
compuse cu Yah sau Yahu , ceea ce însemna că de fapt rostirea 
numelui nu ar fi fost chiar atât de categoric interzisă, pe de o 
parte, iar pe de alta, nu ar fi deloc exclus ca rostirea corectă a 
numelui să fi constituit monopolul marelui preot în cadrul 
serviciului divin când se implora divinitatea în ziua de Yom Kippur, 
în contextul rugăciunii de intercedere pentru întreaga comunitate. 
Conform Talmudului arhiereul zicea:  O Yahve! Poporul Tău, casa lui 
Israel a săvârşit nedreptatea şi neascultarea, a păcătuit faţă de Tine. Te 
implor prin numele Tău YHWH să îndeplineşti ispăşirea pentru 
nedreptăţile, încălcările şi păcatele prin care poporul Tău, casa lui Israel a 
săvârşit răul neascultării, ticăloşia în faţa Ta, aşa cum stă scris în Tora 
servitorului tău Moise;” Căci în ziua aceea se va face ispăşire pentru voi ca să 

                                                 
31 Alexandru Şafran, Înţelepciunea Cabalei, trad. de Ţicu Goldstein, Hasefer, 
Bucureşti, 1997, p. 29. 
32 A. Şafran, op. cit. p. 309. 
33 Cf. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Kabbala între gnoză şi magie, Editura 
„Vremea”, XXI, Bucureşti, 2004, p. 316. 
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vă curăţiţi,veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.”34 
Sunt şi mărturii că invocarea acestui nume sfânt avea efectul 
scontat întrucât poporul obţinea de fapt mult dorita iertare. 
Profetul Isaia tocmai acest fapt îl şi are în vedere când scrie: Veniţi 
să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca 
zăpada le voi albi, şi de vor fi ca şi purpura, ca lâna albă le voi face (cap. 1, 
28). Tot Talmudul mai precizează că cu patruzeci de ani mai 
înainte de distrugerea celui de-al doilea templu, cu toate că numele 
sfânt a fost invocat, ca de obicei de către marele preot, fâşia de 
pânză roşie care se punea cu acel prilej  pe capul ţapului pentru 
ispăşire nu s-a mai albit ca de obicei în semn de iertarea păcatelor 
poporului.35

Una dintre poruncile decalogului interzicea luare în deşert a 
numelui lui Dumnezeu (Ieşirea 20, 7) în ideea, ca, pe de o parte, să 
nu fie folosit ca garant în susţinerea unei mărturii false, ce echivala 
cu sperjurul, iar pe de alta, a nu se abuza de el în afara serviciului 
divin. Se pare că în primul rând din aceste raţiuni la care se adaugă 
şi o pietate excesivă, numele divin nici nu a mai fost folosit cu 
timpul în public, cu toate că a rămas cunoscut unei elite religioase. 
Spre exemplu, unele midraşe agadice susţin că numai pronunţarea 
numelui tainic al lui Dumnezeu, exclusiv de către cei care-l cunosc 
evident, poate face minuni. În volumul mai sus citat, Constantin-
Stolnici vorbeşte despre capacitatea unor rabini care uzând de 
numele tainic al lui Dumnezeu sau pur şi simplu de combinaţia 
unor litere din numele Lui puteau crea aşa-numitele golemuri, adică 
un fel de fiinţe umane diforme şi, în mod cert, fără suflet. Sunt 
citate câteva cazuri de rabini care au creat astfel de golemuri, în 

                                                 
34 A. Cohen, op. cit. p. 74. 
35 vezi Gerhard Maier, Evanghelia după Matei-Comentariu biblic, vol. 1-2, Editura 
„Lumina lumii”, Korntal-Germania, 2000, p. 814. 
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sec. IV d. H. în Babilon, în sec. XVI la Praga şi în Vilna şi la 1800 
în Rusia.36   

Interesant este că şi în practicile vrăjitoreşti se folosesc 
unul sau mai multe din  numele lui Dumnezeu. Cei ce practică 
astfel de acte, în cercurile lor magice nu se sfiesc să uzeze de 
numele Yehowa, Elyon, Emmanuel, Adonay ori tetragramaton pentru 
a se proteja ei înşişi de puterile malefice pe care le invocă sau le 
expulzează dintr-un loc contaminat. În orice caz, chiar dacă 
creştinismul, ca de altfel şi Legea lui Moise, interzice categoric 
practicile vrăjitoreşti, care, în ultimă instanţă nu înseamnă altceva 
decât recurgerea la ajutorul puterilor demonice pentru atingerea 
unui anumit scop, de reţinut că numele divinităţii, indiferent care 
este utilizat, are o putere imensă pe care nimeni nu o poate depăşi 
şi peste care nu se poate în nici un chip trece.37  

Un alt nume atribuit divinităţii este Yahweh cu anumite 
atribute. Foarte frecvent apare Yahweh Adonay sau Adonay yahweh, 
de peste 300 de ori în Biblie. Am mai arătat că dintr-un respect 
deosebit pentru Dumnezeu, începând cu al doilea templu, treptat, 
în cadrul cultului divin, în locul tetragramei Yhweh se prefera 
termenul Adon=Domn, Stăpân. În status constructus, adică împreună 
cu sufixul pronominal se folosea adesea ca o expresie a reverenţei 
faţă de un superior pe scară socială, a supuşilor faţă de rege, a 
soţiei faţă de soţ, ori a sclavului faţă de stăpânul său (Facerea 18, 
27). În această situaţie apare de 96 de ori însă nu cu referire la 
Dumnezeu, ci la oameni (Facerea 24, 14).38 Cuvântul Adonay apare 
de 134 de ori singur, referindu-se fie la Dumnezeu, fie la om, şi de 
                                                 
36 A se vedea Constantin-Bălăceanu Stolnici, op. cit. p.319-322. 
37 Vezi mai detaliat la Dominique Camus, Puteri şi practici vrăjitoreşti-anchetă 
asupra practicilor actuale de vrăjitorie, trad. de Muguraş Constantinescu, Polirom, 
Iaşi, 2003, p. 143-157. 
38 The Illustrated Bible Dictionary, Part 2 , Goliath-Papyri, Inter-Varsity Press, p. 
961. 
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315 împreună cu tetragrama dintre care Adonay-Yahweh de 310 ori 
şi Yahweh Adonay de cinci ori.39

Faţă de cele de mai sus se cuvine a menţiona că pe  tema 
numelui divin s-a scris foarte mult, iar majoritatea covârşitoare a 
celor care s-au lansat în abordarea problemei fac diverse speculaţii 
ce ţin în primul rând de filologia termenului în sine şi mai puţin de 
relaţia numelui cu persoana umană. Interesant de observat de 
asemenea că, deşi se recunoaşte aproape în unanimitate că 
derivaţia şi sensul originar al numelui Yahweh rămân totuşi neclare, 
din motivele deja enunţate, prejudecăţile evoluţioniste i-au 
încântat pe destul de mulţi teologi care au găsit că este mai uşor  
să identifice un suport al inspiraţiei marilor idei cu totul în afara 
culturii ebraice, ca şi când tradiţia şi cultura acestui popor ar putea 
fi anulate din start neacordându-i-se nici un credit. Este greu  de 
înţeles şi de ce se dă mai mult credit culturii egiptene ori 
mesopotamiene în descoperirea numelor şi nu se acceptă 
inspiraţia. Ne întrebăm dacă nu cumva sunt încă de actualitate 
cuvintele profetului Isaia când zice: Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul 
ieslea domnului său, dar poporul Meu nu Mă cunoaşte şi nu Mă pricepe 
(cap. 1, 3). Nu cumva se încearcă a se inocula ideea că revelaţia nu 
mai este de actualitate şi nici de acceptat de către raţiunea umană? 
În concluzie, considerăm valabilă observaţia lui Edmond Jacob că 
până în prezent nu avem nici o atestare a lui Yahweh ca nume dat lui 
Dumnezeu în afara Israelului40. Dacă totuşi apar asemănări de nume 
în diversele culturi din Orientul Apropiat nu ar trebui să mire pe 

                                                 
39 Otto Eissfeldt, Adon and Adonay, în Theological Dictionary of the Old Testament, 
edited by  G. Iohannes Botterweck and Helmer Ringgren, Transl. John T. 
Willis, revised Edition, William B. Eerdmans, Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, vol. 1. p. 70. 
40 Edmond Jacob, op. cit. p. 38. 
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nimeni, fiindcă explicaţia poate fi legată de faptul că pe un  areal 
destul de vast se  vorbeau limbile semite înrudite cu ebraica. 


