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1. Introducere 

 

Sfânta Scriptură, în calitate de păstrătoare a Revelaţiei Divine conţine, după cum aflăm 

din însăşi conţinutul ei, Cuvântul lui Dumnezeu, fapt ce-i  conferă o autoritate supremă, 

incomensurabilă şi inegalabilă în cadrul Bisericii. 

În Vechiul Testament, pe lângă datele de o certă importanţă istorică, se regăsesc şi  

adevăruri revelate, fie sub forma unor instrucţiuni cu caracter practic (de exemplu poruncile), 

fie sub forma unor profeţii ce prefigurează evenimente ale istoriei soteriologice viitoare. 

  O astfel de profeţie este şi cea pe care o regăsim în capitolul 49 al cărţii Facerii, care 

vorbeşte despre venirea Împăciuitorului şi despre seminţia Lui. Importanţa ei rezidă atât din 

caracterul său mesianic, cât şi din caracterul profetic manifestat prin  prezicerea măreţului 

viitor al seminţiei lui Iuda. 

  Profeţia are aşadar o multiplă valenţă: pe de-o parte prevesteşte prezenţa neîntreruptă a 

sceptrului în Iuda, evidenţiind importanţa acestei seminţii în cadrul poporului ales şi nu 

numai, rolul ei în opera de mântuire asigurându-i importanţa universală, iar pe de altă parte 

anunţă prezenţa unui Mesia care depăşeşte graniţele Israelului şi căruia i se vor supune toate 

popoarele. 

  Având în vedere cele enunţate aici, intenţionez  ca în rândurile ce urmează  să realizez 

o analiză exegetică ce să reliefeze şi să expliciteze multitudinea de sensuri şi valoarea lor 

pentru teologia vetero-testamentară şi cea ne-o testamentară.    
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2. Facere 49, 10 în diverse ediţii scripturistice 

 

 Pentru a putea face o analiză cât mai complexă și mai explicită, este apodictic necesară 

consultarea mai multor ediții scripturistice, acțiune ce trebuie să aibă indubitabil un caracter 

poliglot. Acest procedeu  ne va fi util în observarea fidelității traducerilor și a evoluției limbii, 

ajutându-ne și să pătrundem cât mai aproape de sensul genuin al textului sacru și, probabil, să  

identificăm și să explicităm multiplele valențe ale acestuia. 

 Astfel, în ediția ebraică, citatul de la cartea Facerii, capitolul 49, versetul 10 spune: 

                                               
1
  -                    ,                          ,        -           ,                     

 De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere textul grec: 

Oὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ᾿Ιούδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν 

μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς 

προσδοκία ἐθνῶν,
2
 

Cel latin al Vulgatei: 

Non auferetur sceptrum de Iuda et baculus ducis de 

pedibus eius, donec veniat ille, cuius est, et cui erit oboedientia 

gentium,
3
  

Sau cel englez:  

The scepter will not depart from Judah, nor the ruler’s 

staff from between his feet, until he to whom it belongs shall 

come  and the obedience of the nations shall be his.
4
 

 În limba română, există unele diferenţe în ceea ce priveşte formularea, datorate 

probabil folosirii unor surse diferite de către traducători precum şi evoluţiei limbii de-a lungul 

timpului, esenţa rămânând însă aceeaşi în toate ediţiile. 

                                                 
1
 Biblia Hebraica Stuttgartensia,  quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eissfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel, 

Editio Funditus Renovata, adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eissenfeldt, J. 

Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. 

Thomas cooperatibus H. P Ruger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph, Textum Masoreticum curavit 

H. P. Ruger, MASORAM ELABORAVIT G. E. Weil, Editio quinta emendata opera A. Schener, Deursche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1997, p. 82  
2
http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents_Genesis.asp&main=genesis  

&file=1.49.htm, accesat în  01.03.2011. 
3
  http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_genesis_lt.html#49, accesat în  

01.03.2011. 
4
 The Holy Bible,  New  International Version – containg The Old Testament and The New Testament, 

Zondervan, Michigan,  1986, p. 40.  

http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents_
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_genesis_lt.html#49
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Astfel, în prima Biblie românească se spune: 

Nu va lipsi stăpânitori den Iuda şi povăţuitori den coapsa lui, 

până vor veni ceale ce-i zac lui,
5
 

-în cea de la Blaj din 1795: 

Nu va lipsi domn din Iuda şi povăţuitoriu din coapsele lui până 

vor veni ceale gătite Lui, şi Acela va fi aşteptarea neamurilor.
6
  

- în cea de la 1914: 

 Nu va lipsi Domn din Iuda şi povăţuitor din coapsele lui până 

vor veni cele gătite lui şi acela va fi aşteptarea neamurilor.
7
 

- în cea de la 1938: 

 Schiptrul din Iuda nu va lipsi, nici toiagul cârmuirii dintre 

picioarele sale, până ce nu va veni Împăciuitorul şi de el asculta-vor 

popoarele.
8
 

- în cea de la 1988: 

 Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din 

coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune 

popoarele.
9
 

- în ediţia jubiliară diortosită de Înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania, ex-mitropolitul 

Clujului și publicată ca ediție jubiliară cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române în anul 2001, textul este următorul: 

Domnitor nu va lipsi din Iuda, şi nici cârmuitor din coapsele lui 

până va veni ceea ce i-a fost hărăzit, Cel pe care neamurile Îl 

aşteaptă.
10

 

 Acesta diferă ca formă de o altă traducere a Septuagintei, unde, aranjat într-o formă 

ce-i dă un proeminent aspect liric,  el sună astfel: 

  Căpetenie nu va lipsi din [neamul lui] Iuda 

                                                 
5
  Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură  Veache și Noauă, Bucureşti, 1688, p. 38. 

6
 Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi și a ceii Noao, Blaj, 1795, p. 49. 

7
 Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a Celei Nouă, Ediţia Sfântului Sinod,  Tipografia cărţilor 

bisericeşti, Bucureşti, 1914, p. 67.  
8
 Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură a  Vechiului  şi a  Noului Testament,  tradusă după textele originale 

ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă  a Majestăţii Sale 

Regelui Carol II,  Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, p. 56. 
9
 Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist – 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1989, p.66. 
10

 Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată, adnotată și tipărită de Bartolomeu 

Valeriu Anania, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 77. 
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 Şi cârmuitor din coapsele sale, 

 Până când va veni ce i-a fost hărăzit; 

 El este aşteptarea neamurilor [păgâne].
11

 

 Observăm așadar  faptul că toate traducerile românești se străduiesc să redea cu 

fidelitate sensul original regăsit fie în ediția ebraică,fie în cea greacă, în funcție de 

traducător, lucru reliefat și de către ediția engleză pe care am citat-o. Eventualele 

diferențe  în privința formei se datorează fie evoluției galopante a limbii române, 

eveniment ce a condiționat și modificarea lexicului, fie calităților sitlistice ale 

traducătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

Septuaginta 1, proiect realizat în cadrul colegiului NOUA EUROPĂ, sub patronajul lui Andrei Pleşu, cu 

sprijinul FUNDAŢIEI ANONIMUL, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 167-168.  
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3. Facere 49, 10 în accepţiunea patristică 

 

Așa cum am arătat și în introducere, această profeție mesianică este deosebit de 

importantă atât pentru creștini cât și pentru iudei. În ceea ce-i privește pe cei dintâi, trebuie să 

precizăm că  ea a suscitat interesul teologilor mari ai perioadei patristice, care s-au  ocupat în 

opera lor cu explicarea ei și cu accentuarea înfăptuirii celor promise aici în persoana 

Mântuitorului Hristos. Așa se face că în opera de o valoare incomensurabilă, devenită astăzi 

aproape indispensabilă oricărui exeget ce se respectă, Biblia Patristica,  există mai multe 

trimiteri la exegeze ale ei în operele Sfinților Părinți.12
 Astfel de referințe găsim și în 

suplimentul acesteia. 
13

 

Complexitatea lor contrastează cu dorinţa mea de a fi brevilocvent, astfel că voi avea în 

vedere doar câteva dintre comentariile patristice ale acestei profeţii, o analiză exhaustivă 

putând constitui, sunt sigur, tema unei lucrări de licenţă sau chiar a uneia de doctorat. Pe de 

altă parte, o piedică ivită în constituirea unei lucrări de o complexitate mai mare este faptul că 

nu toate comentariile sunt traduse în limba română, iar necunoaşterea într-o manieră care să-

mi permită o traducere precisă şi demnă de încredere a limbilor clasice mă împiedică să mă 

angajez într-un astfel de demers. 

 Din dorinţa de a realiza şi o oarecare prezentare cronologică, voi începe cu Sfântul Iustin 

Martirul. Iată ce spune el în întâia sa Apologie:  

 Deci Moisi, care a fost cel dintâi dintre profeți, a spus 

literalemnte acestea: „ Nu va lipsi conducător din Iuda, nici îndrumător 

din coapsele lui, până ce va veni Acela, Căruia I s-a rezervat; și El va fi 

așteptarea neamurilor… Este, deci, treaba voastră de a dezlega cu 

exactitate și de a afla până când a fost printre iudei conducător și rege 

                                                 
12

 Centre d' analyse et de documentation patristiqoues, Biblia Patristica, index des citations et des alluns 

bibliqoues dans la litterature patristique, Tome premier, Editions du Centre National de la recherche 

scientifique, Paris, 1975, p. 87. Idem, Biblia Patristica, index des citations et des alluns bibliqoues dans la 

litterature patristique, Tome II,  Editions du Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1986, p. 97.   

Idem, Biblia Patristica, index des citations et des alluns bibliqoues dans la litterature patristique, Tome III,  

Editions du Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1991, p. 58. Idem, Biblia Patristica, index des 

citations et des alluns bibliqoues dans la litterature patristique, Tome IV,  Editions du Centre National de la 

recherche scientifique, Paris, 1987, p. 50. Idem, Biblia Patristica, index des citations et des alluns bibliqoues 

dans la litterature patristique, Tome V,  Editions du Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1991, p.  

151. Idem, Biblia Patristica, index des citations et des alluns bibliqoues dans la litterature patristique, Tome VI,  

Editions du Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1995, p.  48. 
13

 Centre d' analyse et de documentation patristiqoues, Biblia Patristica, Supllement, Philon d’Alexandrie,  

Editions du Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1982, p. 59.  
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dintre ei. Aceasta s-a întâmplat până la arătarea lui Iisus Hristos, 

Învățătorul nostru și Tâlcuitor profețiilor celor uitate, așa cum s-a prezis 

de către dumnezeiescul Duh Sfânt profetic, prin Moisi, că nu va lipsi 

conducător dintre iudei până când nu va veni Acela căruia i s-a rezervat 

regatul. 
14

 

 În alt loc el confirmă faptul că neamurile care i se vor supune Împăciuitorului suntem 

noi,  cei care am fost aduși la Dumnezeu prin Hristos cel răstignit.
15

 

 De o deosebită importanţă sunt şi spusele lu Origen, care remarcă faptul că profeţia e 

formulată cu multă vreme înainte de Moise.
16

 Iată ce spune el: 

  În legătură cu această proorocie, care s-a făcut într-adevăr 

cu multă vreme înainte de Moise, dar pe care un necredincios ar putea 

crede că ar fi făcut-o Moise însuşi, ar trebui să ne mirăm  cum a fost cu 

putinţă ca Moise să precizeze că, întrucât la iudei se aflau 12 seminţii, regii 

care se vor alege vor fi din seminţia lui Iuda şi că vor cârmui poporul. 

Acesta este şi motivul pentru care acest popor se numeşte iudeu, după 

numele seminţiei conducătoare. În al doilea rând faptele de care va trebui 

să ne mirăm , când citim cu atenţie această proorocie, e felul în care, 

vorbind de cârmuitorii şi conducătorii poporului care se vor lua din 

seminţia lui Iuda, a precizat data până când vor guverna ei… Şi într-

adevăr, ştim că a venit Cel care fusese rânduit să fie Hristosul lui 

Dumnezeu, Cârmuitorul făgăduinţelor lui Dumnezeu…şi este adevărat că  

Hristos a fost aşteptarea neamurilor.
17

 

 Prin explicarea etimologiei numelui poporului iudeu, el aduce o informaţie nouă, 

contribuind de asemenea şi prin precizarea şi argumentarea paternităţii iacobite a profeţiei la 

exegeza ei. Ulterior el revine la aspectul final, reafirmând faptul că El este aşteptarea noastră, 

a celor care am venit dintre neamuri, pentru că am crezut în El şi în Dumnezeu cel peste 

toate, Tatăl nostru.
18

 

Spre deosebire de cei doi mai-sus citaţi, la care găsim referiri sporadice şi succinte, 

Sfântul Ioan Gură de Aur, care sesizează şi el importanţa ei, o postează ca moto al celei de-a 

                                                 
14

 Sfântul Iustin Martirul și Filososoful, Apologia întâi, traducere pr. prof. Olimp N. Căciulă, în vol. „ Apologeți 

de limba greacă”, col. „Părinți și Scriitori Bisericești (PSB)”, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980, p. 46. 
15

 Idem, Dialog cu iudeul Trifon,  traducere pr. prof. Olimp N. Căciulă, în vol. „ Apologeți de limba greacă”, col. 

„PSB”,  vol.2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980, p. 104. 
16

 Origen, Contra lui Celsus, traducere pr. prof. Teodor M. Bodogae,  în vol. „ Scrieri alese - partea a patra”, col. 

„PSB”, vol. 9, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1984, p. 77. 
17

 Ibidem, p. 77. 
18

 Ibidem, p. 342. 
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67–a omilii la Facere.
19

 În demersul exegetic al pericopei care ne interesează, el remarcă, 

precum Origen, faptul că prin această profeţie, Iacov arată lămurit timpul când potrivit 

rânduielii întrupării va veni Hristos.
20

 De asemenea, accentuează caracterul universal al 

operei sale soteriologice:  Căci neamurile aşteaptă venirea Lui.
21

 

  Deşi nu reprezintă o exegeză propriu-zisă, deosebit de importante sunt şi cuvintele 

privitoare al acest citat ale Sfântului Atanasie cel Mare, care remarcă că după venirea 

Mântuiroului nu s-a mai ridicat proroc şi nici nu se mai descoperă vreo vedenie între ei
22

 

(între evrei). Acest lucru se întâmplă pentru că: 

 Au proorocit până  a venit Dreptatea însăşi şi Cel ce a răscumpărat 

păcatele tuturor. Iar odată  ce Sfântul Sfinţilor e de faţă, pe drept cuvânt s-a 

pecetluit şi vederea şi proorocia, iar Împărăţia ierusalimului a încetat. Li s-

au uns lor regi până ce s-a uns Sfântul Sfinţilor. Căci şi Iacov prooroceşte 

zicând că Împărăţia iudeilor va sta până la Acela.
23

 

 Din această succintă prezentare a unor exegeze patristice pe care le consider relevante 

atât datorită personalităţii celor cărora le aparţin, cât şi autorităţii lor, reliefată în faptul că au 

devenit nume de referinţă în teologia răsăriteană şi cea apuseană, importanţa profeţiei de la 

Facere 49,10, a cărei împlinire este însăşi Hristos şi care are un caracter universal, căci, 

Împăciuitorului, adică Lui, i se vor supune toate neamurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, LXVII,  traducere pr. D. Fecioru, în vol. „Scrieri - partea a doua”, 

col. „PSB”, vol. 22, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1989, pp. 

331-342. 
20

 Ibidem, p. 335. 
21

 Ibidem, p. 335. 
22

 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă în trup,  XL, 

traducere pr. prof. Dumitru Stăniloae, în vol. „Scrieri - partea I”, col. „PSB”, vol. 15, Editura Institutului Biblic 

și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,  1987, p. 134. 
23

 Ibidem, p. 134. 



 11 

4. Facere 49, 10  în concepția teologilor contemporani  

 

a. În concepția teologilor străini 

 

Celebra lucracre cu caracter ecumenic ce se ocupă cu exegeza exhaustivă a Scripturii 

intitulată The Anchor Bible, conferă mai multe pagini analizei testamentului lui Iacov, în care 

se găsește și profeția care ne interesează. Ea îl abordează dintr-o perspectivă comparativă cu 

textele de la Deuteronom  cap. 33 și Judecători cap. 5, celelalte texte unde  triburile israelite 

sunt trecute în revistă.
24

 

Accentuând complexitatea citatului de la  Facere 49,10, autorul susține  că un comentariu 

euxhaustiv al acestuia ar necesita  o întreagă carte întreagă și că doar o recenzie a  punctelor 

de vedere asupra termenului Shiloh ar umple paginile unei monografii destul de consistente.
25

 

Cu toate acestea, lucrarea prezintă o analiză a termenului, asemănătoare, după cum se va 

vedea cu cea din manualul universitar sau cu cea a părintelui Nicolae Neaga. Pentru 

originalitatea, complexitatea ei precum și pentru faptul că aduce și informații noi și bine 

argumentate, o vom reda mai jos: 

 The phrase might be rendred either, ,,until ( Judah ) comes to Shiloh”  

or ,,until Shiloh comes”. But the first runs into various dificulties, 

chronological as well as substantive, among them the decisive fact that Shiloh 

was  an Ephraimite and  not a Judeean shine. The later involves faulty 

grammar, in that the verb should be feminine and not masculine; nor  would 

the Her. Be  idiomatic in such a case, and even it were, the statement would 

remain incomperhensible. In these circumstances, this  is methodologicaly 

precarious to construe the phrase with rabinica land later interptreters, as a 

Messianic alusion to David, who never had much to do with Shiloh. There is 

even less of an excuse to import for the same purpose the rare Akk. Noun sel 

,,conselor” when Hebrew (and akkadian) had varoius direct terms  for 

,,ruler” that would be the antecedent of this.
26

 

 Combătând toate ipotezele greșite, analiza conchide prin identificare lui Shiloh cu 

Hristos, Cel care va fi Împăciuitorul.
27

 

                                                 
24

 E. A. Spieser, Genesis, col. ,,The Anchor Bible”, vol. 1,  Doubleday  and Company, New York, 1964, p. 371. 
25

 Ibidem, p. 372. 
26

 Ibidem, p. 367. 
27

 Ibidem, p. 367. 
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 În ceea ce privește simbolul după care poate fi identificată venirea Sa, Sceptrul,  

cercetătorul John Mc Kenzie remarcă faptul că el, ca simbol al regalității sau a altei poziții 

oficiale este frecvent menționat în Vechiul Testament,
28

 între exemplele sale regăsindu-se și 

citatul de mai sus. De asemenea, el  arată polisemia acestui cuvânt în limba ebraică, unde el 

poate desemna  de asemenea și un trib. 
29

  

Un alt dicționar biblic, referindu-se la însemnătatea sceptrului îl defineşte ca fiind a rod 

held in the hand of the kings as a token of authority
30

 şi  spune că, atunci când a murit, Iacob  

a binecuvântat pe fiul său Iuda şi i-a promis  conducerea regală în cuvintele pe care creştinii  

le înţeleg în sensul protecţiei mesianice, sceptrul fiind cel care a denotat prerogativele 

regale.
31

 (cu alte cuvinte simbolul regalităţii n.n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 John L. Mc Kenzie SJ,  Dictionary of the Bible, The Bruce Publishing Company, New York, 1965, pp. 777-

778. 
29

 Ibidem, p. 778. 
30

 ***, The New International Dictionary of Bible, Pictorial Edition, general editor Merill C. Tennez, revising 

editor J. D. Douglas, Zondervan Publishing House, Michigan 1987, p. 903. 
31

 Ibidem, p. 903. 
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b. În concepția teologilor români 

 

Teologia românească, cunoscând importanța acestui verset pentru creștinism, s-a străduit 

și ea, prin reprezentanții ei de marcă, să-l evidențieze și să-l expliciteze. Așa se face că, 

părintele profesor Nicolae Ciudin, vorbind despre ideea mesianică în Pentateuh, nu uită să 

facă referire și la el, accentuând prezența sa în cadrul firului roșu al mesianismului.
32

 

Manualul universitar consacrat Vechiului Testament vorbeşte şi el despre capitolul 49 din 

cartea Facerii, care conţine cuvântarea pe care patriarhul Iacob a rostit-o celor 12 fii ai săi,
33

  

fiind, o binecuvântare şi o profeţie totodată.
34

 Punctul culminant al cuvântării este atins, după 

cum remarcă autorii,  în cuvintele adresate  lui Iuda, cel de-al treilea copil avut cu Lia.
35

 

Angajându-se într-o analiză filologică, ei remarcă faptul că: între textele istorice,  cel original 

şi apoi Septuaginta şi Vulgata
36

 există deosebire. Aceasta se datorează cuvântului Şilo (din 

ediţia evraică) şi interpretării lui, care, după principalele interpretări ar avea sensul de :  

1. Nou născutul, 

2.   Salem-oraşul Ierusalim,  

3. Şelah, fiul lui Iuda, 

4.  Şilo, oraş cu acest nume,  

5. Adevăratul domnitor 

6. Împăciuitorul 

7. Acela căruia i se cuvine domnia.
37

 

  Urmează apoi trierea lor şi găsirea variantei celei mai potrivite. Astfel, punctul întâi n-

are justificare gramaticală şi dogmatică, identificarea lui Şilo cu Oraşul Salem(Ierusalim) 

nu este îndreptăţită,, ipoteza a treia cade pentru că   Şelah era de faţă la  rostirea 

cuvântării şi nu era o problemă de viitor, pentru ca să se gândească  unii exegeţi la el.
38

 

În privinţa identificării cu oraşul Şilo, numele oraşului este scris diferit de cel al lui 

                                                 
32

 Pr. prof. dr. Nicolae Ciudin, Studiul Vechiului Testament, manual pentru seminariile teologice,  Editura 

Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1978, p. 110. 
33

 Pr. prof. Vladimir Prelipcean, pr. prof. Nicolae Neaga, pr. prof. Gheorghe Barna, pr. prof. Mircea Chialda, 

Studiul Vechiului Testament, manual pentru facultăţile teologice, Ediţia a IV-a,  îngrijită de pr. prof. dr. Ioan 

Chirilă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, p.135. 
34

 Ibidem, p. 135. 
35

 Ibidem, p. 136. 
36

 Toate textele se pot găsi în cadrul capitolului 1(n.n.). 
37

 Ibidem, p. 137. 
38

 Ibidem, p. 137. 
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Silo(h),
39

 în timp ce  punctul 5 are tangenţe cu Septuaginta, de aceea unii traduc  cu : 

până vine adevăratul domnitor,
40

 iar alţii cu Împăciuitorul, traducere justificată din punct 

de vedere istoric
41

. 

Autorii conchid remarcând că deşi  modul de interpretare al enigmaticului Şiloh diferă 

de la  exeget la exeget, totuşi există  o unanimitate în interpretarea mesianică a textului,
42

 

afirmaţie justificată de felul cum este conceput în literatura patristică şi argumentată cu 

citate din Sfinţii Părinţi.
43

  

În privinţa împărăţiei de aici, ea este cea spirituală a lui Mesia, pe care  superioritatea 

lui Iuda o prefigurează.
44

 

  Nu trebuie trecută cu vederea şi lucrarea părintelui Nicolae Neaga intitulată Hristos în  

Vechiul Testament, în care acesta face o analiză complexă a tuturor profeţiilor mesianice 

întâlnite pe parcursul traseului vetero-testamentar. Vorbind despre ceea ce ne interesează, 

acesta remarcă de asemenea, că  întreg capitolul 49 este o cuvântare a patriarhului Iacov, 

rostită în fața copiilor săi,
45

 că ea are un caracter profetic și culminează  cu celebrul verset 

10.
46

 În privința auteticității sale, supen că ea  a fost  contestată din pricina structurii  sale 

hristologice, căci tradiția creștină a inserat acest verset întotdeauna  printre cele mai sublime 

preziceri mesianice.
47

  Urmează apoi analiza sensurilor lui Șiloh pe care o regăsim și în 

manualul universitar și pe care am prezentat-o mai sus,
48

 după care părintele prezintă și 

viziunea autorilor protestanți, între care unii îi contestă conținutul mesianic.
49

 

Astfel, spune el,  Hugo Gressman, în monumentala sa lucrare ”Der 

Mesias”, susține că domnul vizat aici este David, iar imnul a luat ființă în 

epoca acestui rege. Este o dedicație făcută domnului și citită sau cântată în 

fața lui. Protocolul curții domnitoare pretindea  ca prințului să ise ureze o 

domnie veșnică. 

Încercarea aceasta este inadmisibilă, deoarece binecuvântarea lui Iuda 

face parte dintr-un lung șir de binecuvântări ale capitolului 49. Lipsa 

                                                 
39

 Ibidem, p. 137. 
40

 Ibidem, p. 138. 
41

 Ibidem, p. 138. 
42

 Ibidem, p. 138. 
43

 Ibidem, p. 139. 
44

 Ibidem, p. 139. 
45

 Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Ediție îngrijită și prefațată de pr. conf. univ. dr. 

Ioan Chirilă, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 41. 
46

 Ibidem, p. 41. 
47

 Ibidem, p. 41. 
48

 Ibidem, pp. 41-42. 
49

 Ibidem, p. 43. 
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versetelor 8-12 ar rupe legătura dintre 7 și 13. Apoi, n-ar fi atât de 

măgulitoare pentru regele Devid dedicația care are în vedere o epocă ce 

aparține viitorului îndepărtat. Că în vremea  regelui David se va fi cântat în 

auzul regelui acest fragment din Facere nu este exclus; unii i-au putut da 

chiar  interpretarea greșită propusă de Gressman.
50

   

  De asemenea şi la teologul Sorin Usca regăsim, în cadrul unei exegeze complete a 

cărţii Facerea, realizează analiza acestui citat, care, după cum însuşi spune, are  un  text şi un 

sens foarte discutat,
51

deşi, oarecum paradoxal, tot el recunoaşte că este vorba despre un text 

mesianic pur şi simplu.
52

 Ca şi alţi exegeţi, el remarcă faptul că  Împăciuitorul e Hristos, iar 

Iuda e orice suflet care îl urmează.
53

 Şi el îşi argumentează opiniile cu citate din Sfinţi 

precum Iustin Martirul, Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului sau Ioan Gură de Aur. 

Observăm  că acest citat nu este neglijat nici de către cercetarea biblică românească, care 

îşi aduce şi ea aportul la explicitarea lui şi la eliminarea controverselor existente cu privire la 

el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Ibidem, pp. 43-44. 
51

 Ioan Sorin Usca,  Facerea, în  colecția ,,Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți”, vol. 1, Editura 

Cristiana, Bucureşti, 2002, p. 235. 
52

 Ibidem, p. 235. 
53

 Ibidem, p. 235. 
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4. Concluzii 

 

În urma prezentării comparative a acestui verset așa cum apare el în mai multe ediții 

scripturistice, a analizei  unora dintre cele mai reprezentative opinii patristice cu privire la el, 

precum și a părerilor celor mai importanți bibliști străini şi români, putem afirma cu 

certitudine că la Facere 49, 10 este vorba despre o profeție mesianică. Paternitatea ei este cu 

certitudine cea iacobită, ea nefiind, după cum susțin unii teologi protestanți, o apariție  a 

perioadei davidice, închinată exclusiv regelui.
54

 

De  asemenea trebuie avută în vedere multipla sa valență, respectiv aceea de a prevesti un 

viitor glorios și un rol în opera soteriologică lui Iuda și aceea de a prevesti venirea 

Împăciuitorului. Împlinirea conotației sale mesianice s-a realizat, după cum remarcă Sfinții 

părinți, odată cu venirea lui Hristos și cu desăvârșirea operei răscumpărătoare. Încercările de 

identificare a lui Shilo(h) din ediția ebraică cu orașe sau personaje și personalități diferite de 

cea mesianică este așadar una greșită. 

În concluzie, am putea spune că acestea sunt principalele valențe ale textului mesianic 

tratat, după cum se poate observa din întreg parcursul lucrării, în care m-am străduit să 

realizez o prezentare exegetică a acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, op. cit., pp. 43-44. 
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