
Cartea biblică Estera se deosebeşte de celelalte cărţi ale Bibliei prin faptul 
că textul ei ebraic nu conține referiri la fapte ale lui Dumnezeu, iar lim‑
bajul teologic lipseşte aproape cu desăvârşire. În studiul de faţă, Vasile 
Romulus Ganea, un cercetător tânăr, înzestrat cu darul cercetării istorice, 
îşi propune să demonstreze că sulul cărții Estera vorbeşte ‑ în mod impli‑
cit ‑ despre lucrarea lui Dumnezeu, dar face aceasta folosind o anumită 
terminologie teologică.

Cartea Estera a fost integrată relativ târziu în canonul Vechiului Tes‑
tament (sec II‑I î.Hr.). În studiul său bine structurat, autorul se concen‑
trează asupra textului ebraic şi discută pe larg variantele textuale şi proble‑
mele lingvistice. Acest text este parte a canonului Vechiului Testament şi 
al Bibliei folosite în bisericile protestante, adaosurile din traducerea grea‑
că (LXX) a acestei cărți fiind considerate doar „bune de citit“. 

Cu privire la textul grecesc (LXX), autorul arată că acesta rămâne 
conceptual destul de aproape de original. Interesante pentru studiul teo‑
logiei cărţii sunt mai ales pasajele care folosesc explicit numele lui Dum‑
nezeu, cu precădere rugăciunile lui Mardoheu şi ale Esterei. Acestea arată 
că traducătorii cărţii Estera au simţit nevoia de a completa textul ebraic cu 
un limbaj cu un caracter mai pronunțat religios.

Cu privire la caracterul istoric şi literar al acestei cărţi, autorul sub‑
liniază că sulul cărții Estera vizează fapte istorice, chiar dacă foloseşte 
anumite convenții literare. Pentru a arăta acest lucru, autorul studiază 
aprofundat autori greci antici precum Herodot, Xenofon, Eschil şi Di‑
odoros, realizând astfel o prezentare istorică bine întemeiată. Posibilita‑
tea exterminării evreilor este documentată cu ajutorul câtorva referiri la 
practici antice relatate de scriitori antici. De asemenea, sunt descrise cutu‑
mele curţii imperiale, mai ales cele întâlnite la poarta palatului. Analizând 
aceste informații, autorul ajunge la concluzia că data scrierii cărții Estera 
trebuie plasată în secolul IV î.Hr., în timpul dominaţiei persane.

Potrivit lui Vasile Romulus Ganea, cartea Estera conține o teologie 
povestită, o interpretare a evenimentelor întâmplate. Astfel, lucrarea lui 
Dumnezeu are un caracter tainic şi indirect. În acţiunile umane se arată 
lucrarea şi voinţa lui Dumnezeu, responsabilitatea evreilor fiind aceea de 
a respecta legile Torei, de a‑şi asuma prescripțiile Legământului şi de a trăi 
după ele. Astfel, fiecare evreu care trăieşte ca evreu şi acționează ca atare 
poate contribui la izbăvirea poporului urmând exemplul Esterei şi al lui 
Mardoheu. Aceasta poate include, uneori, chiar şi nesupunerea faţă de 
legile împăratului.

În contextul cărţii, sărbătoarea Purim marchează odihna, răgazul 
obţinut de evreii din diaspora, fiind o sărbătoare a regăsirii tradiţiilor pă‑
rinteşti, o zi a bucuriei. Acţiunea lui Dumnezeu poate fi identificată cu 
ajutorul evenimentelor istorice. Astfel, oamenii care sărbătoresc îşi aduc 



aminte cum a salvat Dumnezeu pe poporul Său, care este legat de Legă‑
mântul cu Dumnezeu şi care respectă tradiţiile părinţilor.

Autorul este înzestrat cu darul de a pătrunde adânc în problemele 
istorice şi de a găsi vocea lui Dumnezeu şi prin intermediul unei narațiuni 
biblice care nu foloseşte cuvinte religioase. El subliniază modul în care 
Dumnezeu îi ocroteşte pe ai Săi şi îi conduce spre un viitor binecuvântat. 
Astfel, cartea Esterei poate fi pusă în oglindă cu istorisirea despre Iosif, fiul 
lui Iacov, în care nu întâlnim un limbaj religios, dar la finalul căreia Iosif 
comentează: „Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea 
ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr“ (Gen. 
50.20). Dat fiind că orice evreu cunoştea acest citat, nu mai era nevoie de 
explicarea fenomenului cu ajutorul unor cuvinte asemănătoare. 

Putem deduce astfel că Dumnezeu lucrează îndeosebi prin vocea 
Evangheliei, folosind totodată acțiunile Sale în istorie în folosul celor ca‑
re‑I păzesc poruncile. Este nevoie, aşadar, numai de inimi legate de Dum‑
nezeu şi de ochi deschişi de lumina cerească. 

Pe acestea le dorim cititorilor!
Prof. univ. dr. Hans Klein
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu 

Departamentul de Teologie Protestantă

În această lucrare, Vasile Romulus Ganea, printr‑o argumentare precisă 
şi detaliată, arată că în cartea Estera, în pofida omiterii numelui lui Dum‑
nezeu şi a oricărui element cu caracter religios, cu excepția postului, se 
vorbeşte – în mod implicit − despre Legământul lui Dumnezeu, care este 
singura sursă de identitate pentru evreii din diaspora persană şi care, oda‑
tă asumat fără niciun echivoc, îi plasează pe evrei în perimetrul voii lui 
Dumnezeu şi sub protecția Stăpânului ceresc.

Concluzia teologică la care ajunge tânărul cercetător este convingă‑
toare şi se fundamentează, în primul rând, pe analiza întrebărilor pe care 
le ridică prezența cărţii Estera în canonul veterotestamentar şi, în al doi‑
lea rând, pe studierea aspectelor relevante care țin de istoricitatea cărții 
Estera, paternitatea, respectiv datarea ei. Pentru conturarea unei isagogii 
complete a cărții Estera, domeniu care, în opinia autorului, este esențial 
pentru conturarea teologiei implicite a cărții, sunt evidențiate şi tradițiile 
textuale relevante pentru cercetarea întreprinsă. În al treilea rând, sunt su‑
puse atenției cititorilor strategiile retorice specifice cărții Estera, care sunt 
utilizate de scriitorul sacru atât pentru a evoca raportarea nepotrivită a 
evreilor din diaspora persană la Legământul lui Dumnezeu, cât şi pentru 
a contura în mod implicit, dar sugestiv, mesajul teologic al cărții Estera.

Concluzia potrivit căreia cartea Estera face trimitere implicită la 
Legământul lui Dumnezeu este sprijinită de autorul lucrării de față pe o 



analiză a problematicii impuse de manifestarea factorului divin şi a celui 
uman în cartea Estera şi de raportul existent între cele două forțe. Tot‑
odată, sunt evidențiate şi implicațiile teologice ale identităţii evreieşti şi 
dinamica teologică a acesteia. La finalul lucrării sunt identificate valenţele 
teologice ale sărbătorii Purim şi este descris, într‑un scurt excurs, modul 
în care teologia originalului ebraic a fost receptată în versiunea septuagin‑
tală a cărţii Estera. 

Prin intermediul acestei lucrări bine structurate şi însoțite de o bi‑
bliografie bogată, care ține cont de stadiul actual al cercetării (mai ales 
cea din spațiul anglofon), Vasile Romulus Ganea aduce o contribuție im‑
portantă la cunoaşterea şi la aprecierea teologiei cărții Estera în spațiul 
românesc, studiul său fiind un bun punct de plecare pentru alte cercetări 
care vor urma. De asemenea, lucrarea de față constituie o contribuție va‑
loroasă în cadrul mai larg al teologiei biblice româneşti.

Din aceste motive, recomand fără nicio rezervă această carte spre pu‑
blicare Editurii Logos, iar cititorilor le‑o recomand cu multă căldură, cu 
speranța că prin lecturarea ei vor ajunge la o cunoaştere mai temeinică a 
Sfintelor Scripturi.

Prof. univ. dr. Stefan Tobler
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Departamentul de Teologie Protestantă

Cercetarea cuprinsă în paginile acestei lucrări scoate la iveală virtuțile lite‑
rare şi teologice ale cărții Estera, prezentând cu multă competență intriga, 
personajele, conflictele, comicul şi ironia care alcătuiesc substanța cărții. 
În urma unui laborios şi amănunțit demers, Vasile Romulus Ganea pune 
sub semnul întrebării consensul cercetătorilor moderni, potrivit cărora 
cartea Estera este scrierea cel mai puțin teologică din întreg canonul vete‑
rotestamentar. Prin contrast cu ceea ce se crede şi se scrie îndeobşte în li‑
teratura academică, autorul cărții de față arată că cine ştie să citească prin‑
tre rânduri va găsi în cartea Estera legături importante între identitatea 
etnico‑religioasă şi trăirea potrivit Legământului încheiat de Dumnezeu 
cu poporul său. Tăcerea asurzitoare a lui Dumnezeu în cartea Estera nu 
este mai puțin încărcată de mesaj şi semnificație decât tăcerea lui Dum‑
nezeu în momentele de mare cumpănă ale istoriei evreilor ori tăcerea Lui 
în cele trei ceasuri de negură din vinerea înălțării pe cruce a Fiului lui 
Dumnezeu. Recomand călduros această importantă lucrare de erudiție în 
care pasiunea pentru filigranul istoric se îmbină armonios cu dorința de a 
face Cuvântul lui Dumnezeu relevant pentru Biserică şi pentru creştinul 
contemporan.

Lector univ. dr. Emanuel Conțac
Institutul Teologic Penticostal, București



Fiilor mei, Elias şi Matias, cei mai buni prieteni ai mei,
şi soției mele, Emanuela…

…πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε…

(Est. 4.14)

Ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, 
ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, 

εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 
(1Cor. 10.11)
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Mulțumiri

Lucrarea de față reprezintă rodul studiilor mele doctorale şi a fost alcătuită sub 
atenta călăuzire a două cadre didactice: Prof. univ. dr. Hans Klein şi Prof. univ. 
dr. Stefan Andreas Tobler, ambii de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 
Departamentul de Teologie Protestantă. Le sunt profund recunoscător pentru 
îndrumarea, ajutorul şi sfaturile oferite, şi pentru că mi‑au fost aproape ori de 
câte ori a fost nevoie. Păstrez cu mult drag pilda vie de erudiție şi smerenie pe 
care mi‑au lăsat‑o.

Colegului meu, Lector univ. dr. Emanuel Conțac, care a parcurs integral, cu 
mare atenție, prima versiune a tezei, în vederea publicării, îi mulțumesc pentru că 
m‑a sprijinit cu încurajări şi pentru că am găsit în el nu doar un prieten statornic, 
ci şi un cercetător meticulos, cu care am putut analiza critic, în numeroase ocazii, 
unele dintre ideile teologice dezvoltate în cartea de față. Mulțumiri alese datorez 
şi colegului meu Dragoş Ștefănică, pentru migăloasa muncă de redactare pe care 
a depus‑o ca parte a procesului de pregătire a cărții pentru tipar. Prin amabilitatea 
doamnei Silvia Andrei, manuscrisul a beneficiat de o nouă lectură, înainte de a fi 
încredințat editurii spre publicare.

Mărturisesc că nu mi‑aş fi putut încheia studiile doctorale şi că această carte 
nu ar fi văzut lumina tiparului fără sprijinul financiar generos al unor prieteni 
care, din modestie, au dorit ca numele lor să rămână anonime. Mecenatul lor 
contribuie la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu şi la slăvirea numelui Domnului 
şi Mântuitorului Nostru, Isus Hristos. Dumnezeu să‑i răsplătească din belşug cu 
harul Său şi cu viață veşnică!

Ca absolvent al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, mă simt dator 
să amintesc sprijinul pe care atât pastorul Conf. univ. dr. John Tipei, cât şi regre‑
tatul Teodor Pandrea mi l‑au oferit, ajutându‑mă să‑mi încep cariera academică 
şi studiile doctorale. Cu acest prilej, le mulțumesc tuturor colegilor mei de catedră 
pentru încurajări şi sfaturi.

În România, scrierea unei teze de doctorat în domeniul teologiei biblice este 
o „misiune imposibilă“, din cauza lipsei cronice de resurse bibliografice. Cu ajuto‑
rul familiilor John şi Rodica Tipei şi Ioan şi Laura Brie, în anul 2007 am petrecut 
un scurt, dar rodnic, stagiu de cercetare la Tyndale House Library (Cambridge, 



Marea Britanie), unde am găsit bibliografia necesară pentru a putea începe redac‑
tarea tezei de doctorat.

Mulțumesc conducerii Editurii Logos din Cluj‑Napoca pentru sprijinul acor‑
dat în publicarea primei ediții a acestei cărți. De asemenea, mulțumesc conducerii 
Editurii Scriptum din Oradea pentru interesul arătat în ceea ce priveşte publicarea 
celei de‑a doua ediții a cărții.

Le mulțumesc părinților mei şi bunicii mele materne, Ioana Zaharie, pentru 
că mi‑au asigurat un mediu în care a fost promovată dragostea de Sfânta Scriptură 
şi pentru că, ori de cate ori a fost nevoie, n‑au precupețit niciun efort pentru a mă 
susține în timpul studiilor mele universitare şi apoi doctorale. 

Soției mele, Emanuela, îi mulțumesc pentru susținerea şi pentru sacrificiul 
pe care le‑a dovedit în contextul elaborării acestei cărți şi al slujirii mele pe tărâm 
academic.

În anul 2011, când mă pregăteam să finalizez această carte (teza de doctorat), 
în familia noastră s‑a născut Elias, fiul nostru cel mai mare. În 2014, Dumnezeu 
ne‑a binecuvântat cu cel de‑al doilea fiu, Matias. Lor le este dedicată această car‑
te în mod special. Prin intermediul lor, Dumnezeu a binecuvântat viața familiei 
noastre într‑un mod deosebit. Îmi doresc ca atunci când vor fi mari să înțeleagă 
şi să accepte esența acestei cărți, şi anume că vor afla cu adevărat cine sunt ei doar 
dacă îşi vor asuma pe deplin Noul Legământ al Domnului nostru Isus Hristos şi 
vor trăi potrivit lui. Nădăjduiesc că vor învăța să nu se mulțumească niciodată 
cu mediocritatea şi să descopere că se vor afla în siguranță numai dacă vor trăi 
în acord cu identitatea lor creştină în orice vreme şi, mai ales, în acele momente 
dificile ale vieții care îi vor îndemna la compromis şi la o viață duplicitară. Aş dori 
să se aşeze sub protecția lui Dumnezeu şi să nu le fie niciodată ruşine de iden‑
titatea lor în Isus Hristos, să nu se ascundă, ci să trăiască întotdeauna conform 
poruncilor lui Dumnezeu; aceasta îi va pune cu adevărat, în fiecare zi, la adăpost 
de uneltirile celui rău.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m‑a călăuzit întotdeauna ca un Părinte, 
oferindu‑mi din belşug resursele Sale duhovniceşti şi sănătate fizică. Îi mulțumesc 
Domnului Isus Hristos pentru că m‑a aşezat şi m‑a păstrat în Biserica Sa, care este 
singurul context pentru dezvoltarea şi aplicarea corectă a teologiei. Îi mulțumesc 
Duhului Sfânt care m‑a călăuzit în înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu şi în 
cunoaşterea tot mai profundă a lui Hristos cel înviat.

Romulus Ganea
septembrie 2016



Cuvânt înainte

Între cele treizeci şi nouă de cărți incluse în Vechiul Testament, Estera ocupă un 
loc special: este o carte a cărei prezență în cadrul canonului biblic surprinde şi 
ridică întrebări. Deşi cartea Estera este parte a unei colecții de scrieri căreia i se 
recunoaşte statutul de „Cuvânt al lui Dumnezeu“, ea nu conține defel cuvântul 

„Dumnezeu“. De altfel, cu excepția postului, care ar putea fi considerat o practică 
de natură religioasă, cartea Esterei nu face referire la niciun alt element specific 
religiei iudaice, nici măcar la Legea mozaică sau la Legământul dintre Israel şi 
Dumnezeu. Mai mult chiar, Estera este singura scriere veterotestamentară care 
nu este citată nici măcar o dată în Noul Testament. Toate acestea au dat naştere 
în rândul a generații întregi de interpreți la întrebări referitoare la scopul cu care 
a fost scrisă această carte, validitatea, din punct de vedere istoric, a întâmplărilor 
descrise în ea, scopul includerii ei în canonul biblic şi aportul pe care îl poate avea 
această istorisire la formularea unei teologii biblice.

Studiul de față aduce o contribuție deosebită la această discuție, prin faptul 
că, în urma unei evaluări exegetice detaliate a textului cărții Estera şi construind în 
mod coerent pe bazele puse de alți cercetători cunoscuți, autorul propune o formu‑
lare a mesajului teologic al cărții folosind categorii veterotestamentare specifice şi 
teme care corespund contextului istoric care a generat această scriere. Astfel, autorul 
argumentează că istorisirea face trimitere implicită la Legământul dintre Dumne‑
zeu şi poporul Israel, o temă teologică a cărei proeminență în cadrul Vechiului Tes‑
tament a fost demonstrată de Walther Eichrodt, unul dintre pionierii domeniului 
teologiei biblice. Acest Legământ, ne spune autorul, constituie reperul identitar care 
a permis supraviețuirea evreilor în diaspora persană, iar mesajul ascuns, subtil, al 
cărții Estera este o chemare adresată destinatarilor de a‑şi asuma această identitate. 

Considerăm că această formulare a teologiei cărții Estera constituie o conclu‑
zie competentă, care descurajează interpretările alegorice ale narațiunii şi promo‑
vează în mod corect tehnici de interpretare care țin cont atât de aspectele istorice, 
cât şi de aspectele literare ale acestei scrieri. De aceea, îl felicităm călduros pe 
autor pentru publicarea acestui studiu şi nutrim speranța că, prin exemplul oferit 
aici, dr. Vasile Romulus Ganea va încuraja abordarea similară a altor texte vetero‑
testamentare despre a căror valoare teologică cunoaştem prea puțin. 

Conf. univ. dr. Marcel Valentin Măcelaru
Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti
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Introducere

Prin comparaţie cu celelalte cărţi canonice ale Vechiului Testament, cartea Estera, 
în versiunea sa ebraică, are un profil teologic aparte, care ţine de omiterea nume‑
lui lui Dumnezeu şi de absenţa celor mai importante elemente cu caracter religios 
menţionate în alte scrieri ale Vechiului Testament, cu excepţia postului. Mai mult, 
cărţii Estera i se atribuie uneori un aparent caracter naţionalist, chiar şovin, şi 
promovarea unei ostilităţi făţişe faţă de neamuri.1 Un alt element specific cărţii 
este sărbătoarea Purimului, care nu doar că lipseşte din lista sărbătorilor porun‑
cite în Lege, ci pare să fie celebrarea unei victorii a evreilor împotriva duşmanilor 
lor, victorie obţinută cu preţul sacrificării multor vieţi omeneşti (Est. 9.12, 15‑16). 
Luând în considerare aceste aspecte, am putea crede că sulul Esterei, cum este 
cunoscută cartea în mediul ebraic, are un caracter eminamente secular.

Considerăm că elementele enunțate mai sus, care îl intrigă pe cititor la prima 
vedere, sunt suficiente pentru a justifica un studiu proaspăt asupra cărţii Estera. 
Astfel, prin intermediul cercetării noastre, intenţionăm să punem în discuţie fal‑
sele etichete aplicate cărţii Estera şi să aruncăm o nouă lumină asupra mesajului ei 
teologic, pornind îndeosebi de la contextul istoric şi de la specificul literar al cărții.

O nouă analiză a cărţii este cu atât mai necesară, cu cât o succintă privire 
de ansamblu asupra literaturii de specialitate dă la iveală faptul că în cercetarea 
biblică veterotestamentară din România cartea Estera a ocupat un loc insignifiant. 
După ştiinţa noastră, în România ultimilor douăzeci de ani s‑a scris un singur 
studiu ştiinţific despre cartea Estera. Deşi riguros întocmit, studiul respectiv nu 
are ca obiect delimitarea teologiei cărții Estera.2

Interesul scăzut al cercetătorilor faţă de cartea Estera se datorează, probabil, 
slabei întrebuinţări liturgice a acestei cărţi în mediul bisericesc românesc. Dacă în 
bisericile neoprotestante şi protestante pasajele din cartea Estera sunt doar rareori 
valorificate în scop omiletic, cartea nu este utilizată deloc în mediul ortodox3 (nici 

1 F.W. Bush, Ruth. Esther, Dallas, Word, 2002, p. 333.
2 Avem în vedere studiul lui D. Gherman, Elemente cochmatice și imagologice în cartea Estera ebraică, teză 

de doctorat, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 2008.
3 Anatoly A. Alexeev, „The Old Testament Lections in Orthodox Worship“ în I.Z. Dimitrov, J.D.G. Dunn, 

U.  Luz şi K.‑W. Niebuhr, Das Alte Testament als christliche Bibel in orthodoxer und westlicher Sicht, 
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măcar prin lectura publică a unor fragmente din tradiţia septuagintală). Atunci 
când, totuşi, se predică din această carte, ea este interpretată preponderent alego‑
ric sau parţial alegoric.

Din aceste motive, prin prezenta lucrare ne propunem să readucem cartea 
Estera nu doar în atenţia mediului ştiinţific teologic românesc, ci şi în atenţia celui 
bisericesc, în încercarea de a repara nedreptatea făcută acestei cărţi care a ajuns să 
ocupe un nemeritat loc marginal atât în cercetare, cât şi în viaţa eclezială. Consi‑
derăm că, pentru a atinge acest deziderat, va trebui să dăm la o parte prejudecă‑
ţile cu care este privită de obicei cartea, să identificăm şi să articulăm mesajul ei 
teologic, fără a neglija însă contextul istoric din care a izvorât şi specificul ei literar.

Cercetarea noastră porneşte de la premisa că înţelesul teologic al cărţii Estera 
iese la iveală în urma analizei simultane a contextului istoric al cărţii şi al celui 
literar. Dacă în trecut cei mai mulţi cercetători şi‑au aţintit privirile îndeosebi 
asupra istoricităţii cărţii, căutând să înţeleagă „ce s‑a întâmplat cu adevărat“, în 
prezent majoritatea se opreşte asupra aspectelor de ordin literar ale cărţii, pentru 
a vedea „cum funcţionează naraţiunea“. Considerăm că o interpretare care omite 
oricare dintre aceste două dimensiuni este asimetrică şi (poate) conduce la con‑
cluzii greşite.4

Având în vedere aceste considerente, în primul capitol al cercetării noastre 
vom urmări modul în care a fost receptată cartea Estera în istoria stabilirii cano‑
nului Vechiului Testament, deoarece prin includerea ei în canon i s‑a recunoscut 
statutul de Cuvânt al lui Dumnezeu.

În cel de‑al doilea capitol ne vom concentra atenţia asupra istoricităţii cărţii 
Estera. Vom identifica mai întâi principalele perspective asupra istoricităţii, iar 
apoi vom face o scurtă cronologie a Imperiului Persan, cu scopul de a fixa de la 
bun început cadrul temporal. În al treilea rând, ne vom opri asupra personajelor 
cărţii Estera şi asupra contextului persan pe care îl sugerează cartea, pentru a ve‑
dea dacă şi în ce măsură datele conţinute de aceasta se armonizează cu izvoarele 
extrabiblice. În urma acestui demers vom zugrăvi contextul istoric al cărţii Este‑
ra, care nu este important doar pentru credibilitatea ei, ci şi pentru interpretarea 
corectă a mesajului ei. Nu în ultimul rând, tot în acest capitol vom identifica ele‑
mente care ţin de paternitatea şi datarea cărţii Estera pe baza dovezilor interne şi 
externe pe care le avem la îndemână.

În capitolul al treilea vom face o trecere în revistă a principalelor versiuni ale 
textului cărţii Estera, subliniind particularităţile fiecăreia în parte. Capitolul patru 
va lua în discuţie caracterul teologic (religios) al cărţii Estera, pornind de la con‑
cepţia încetăţenită printre cei care consideră că această scriere este expresia unei 
perspective seculare. Tot în acest capitol, pornind de la premisa că teologia cărții 
Estera ne este transmisă prin intermediul unor procedee literare, vom încerca să 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, p. 91‑117.
4 L. Allen şi T.S. Laniak, Ezra, Nehemiah, Esther, Peabody, Hendrickson, 2003, p. 170.
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identificăm principalele caracteristici literare ale cărţii, în acest caz o operă apar‑
ţinând genului epic.

În capitolele cinci‑şapte vom analiza temele teologice specifice cărţii Estera 
(de ex., Dumnezeu şi manifestarea prezenţei sale în cartea Estera, factorul uman, 
dinamica teologică a identităţii evreieşti, diaspora, Purimul), cu scopul de a afla 
care este mesajul central al cărţii şi elementul lui definitoriu. La sfârşitul lucrării, 
înainte de concluzii, vom face un scurt excurs despre textul grecesc al cărţii Estera 
(versiunea LXX), din perspectiva modului în care a fost înţeles şi adaptat textul 
masoretic de către traducător. Diferenţele dintre textul ebraic şi cel grec conţin 
adesea indicii importante privind teologia cărţii, aşa cum a fost ea receptată la 
câteva secole de la redactarea originalului.

Estera și cercetătorii moderni5

În continuare ne vom îndrepta atenţia asupra lucrărilor fundamentale despre 
cartea Estera (monografii şi comentarii care prezintă în rezumat teologia cărții Es-
tera, de la primii ani ai secolului al XX‑lea şi până în prezent, cu scopul de a vedea 
stadiul studierii teologiei acestei cărţi. În cele ce urmează vom sublinia, succint, 
contribuţia principalelor lucrări.

L.B. Paton – A Critical and Exegetical Commentary  
of the Book of Esther (1908, 1976, 1992)6

Prin intermediul acestei lucrări clasice în domeniu, autorul a dat startul cer‑
cetării moderne a cărţii Estera. Chiar dacă nu conţine o secţiune dedicată teologi‑
ei cărţii Estera, lucrarea este relevantă pentru studiul nostru, fiindcă face o foarte 
importantă trecere în revistă a interpretării cărţii Estera în spaţiile iudaic, respec‑
tiv creştin, începând cu secolul I d.Hr. şi până la începutul secolului al XX‑lea.

S.B. Berg – The Book of Esther: Motifs, Themes and Structure
Lucrarea lui Berg s‑a impus şi ea în categoria celor fundamentale şi ar trebui 

să facă parte din bibliografia oricărui studiu despre cartea Estera. Lucrarea con‑
ţine şase capitole (inclusiv introducere şi concluzii). Capitolele II‑IV sunt consa‑
crate analizării principalelor motive recurente întâlnite în carte, temelor teologice 
majore şi structurii cărţii. Capitolul V conţine un studiu comparativ între cartea 
Estera şi naraţiunea despre patriarhul Iosif. Ultimul capitol este rezervat concluzi‑
ilor. Din punct de vedere teologic, Berg reţine un fapt deosebit de important evi‑
denţiat de cartea Estera: supravieţuirea evreilor este legată de propriile lor acţiuni. 
Fiecare individ în parte trebuie să‑şi folosească puterea şi autoritatea pentru a‑şi 

5 Prezentarea noastră se limitează la literatura de specialitate publicată în limbile engleză şi română.
6 L.B. Paton, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Esther, Edinburgh, T&T Clark, 1992.
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ajuta poporul. Aşadar, se pune accent într‑un mod aparte pe responsabilitatea 
individuală a fiecărui evreu. Un evreu care se declară loial poporului său trebuie 
să acţioneze ca atare, fiindcă aceasta este o dovadă a credinţei sale. Oricum, su‑
pravieţuirea poporului este înrădăcinată în voinţa şi în acţiunile lui Dumnezeu, 
care se ascunde, El fiind în spatele răsturnării de situaţie în favoarea poporului 
Său. Aşadar, în cartea Estera am putea vorbi, potrivit lui Berg, despre o teologie 

„dialectică“ ce stabileşte o legătură între ascunderea prezenţei lui Dumnezeu în 
lume şi responsabilitatea omului.7

D.J.A. Clines – Ezra, Nehemiah, Esther
Pentru D.J.A. Clines, teologia cărţii Estera pivotează în jurul a doua teme ma‑

jore (1) acțiunea lui Dumnezeu în istoria omenirii, din care rezultă izbăvirea lui 
Israel prin răsturnarea planului nimicitor pus la cale de Haman împotriva evreilor 
din Imperiul Persan; (2) complementaritatea dintre acţiunea divină şi iniţiativa 
umană la care se poate ajunge, avându‑se în vedere că interesul comun pe care îl 
au atât Dumnezeu, cât şi protagoniştii evrei ai cărţii Estera, este supravieţuirea lui 
Israel.8

C.A. Moore – Esther. A New Translation  
with Introduction and Commentary9

Deşi nu tratează teologia cărţii Estera, comentariul este de un real folos prin 
observaţiile teologice pe care le face pe marginea textului biblic.

L. Allen şi T.S. Laniak – Ezra, Nehemiah, Esther
Pentru autorii acestui comentariu, prezenţa lui Dumnezeu în carte este un 

fapt de la sine înţeles: Chiar dacă Dumnezeu este ascuns, El este totuşi prezent, dar 
în mod nevăzut. O dovadă în acest sens se află în Est. 4.14, verset în care expresia 

„din alt loc (mimakom aher, vezi BHS)“ este văzută ca o referire subtilă la persoa‑
na lui Dumnezeu, iar întrebarea retorică „Și cine ştie dacă nu pentru o vreme 
ca aceasta ai ajuns la împărăţie?“ indică faptul că evenimentele decurg după un 

7 S.B. Berg, The Book of Esther: Motifs, Themes and Structure, Cedar Falls, SBL, 1979, p. 173‑195.
8 D.J.A. Clines, Ezra, Nehemiah, Esther, Grand Rapids, Eerdmans, 1984, p.  268, 269‑271. Autorul a mai 

publicat şi The Esther Scroll: The Story of the Story, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1984 şi „In quest 
of the historical Mordecai“ în VT, 41, nr. 2, Ap. 1991. Pentru cercetarea noastră este foarte relevantă şi 
concluzia la care ajunge D.J.A. Clines, în urma comparării TM cu TA: lipsa limbajului religios din cartea 
Estera se datorează unei sistematice încercări a TM de a‑l evita. Clines, The Esther Scroll: The Story of the 
Story, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1984, p. 113.

9 C.A. Moore, Esther. A New Translation with Introduction and Commentary (AB), New York, Doubleday, 
1971. Pe lângă acest comentariu, C.A. Moore a mai publicat un volum în care analizează adaosurile la 
cartea Estera (C.A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah: The Additions, Garden City, Doubleday, 1981). Alte 
două studii de specialitate scrise de acest autor nu vizează nicidecum teologia cărţii Estera: „Archaeology 
and the Book of Esther“ în BA, 38, S‑D 1975, p. 62‑79; „On the origins of the LXX additions to the Book 
of Esther“ în JBL, 92, nr. 3, S. 1973, p. 382‑393.
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anumit plan. Oricum, cele mai consistente „dovezi“ care atestă prezența divinului 
în cartea Estera sunt, în opinia acestor comentatori, coincidenţele şi peripeţiile. 
Dovada cea mai surprinzătoare a faptului că Dumnezeu este ascuns este dată de 

„legăturile intertextuale dintre cartea Estera şi celelalte naraţiuni biblice în care este 
pomenit Dumnezeu (Gen. 39.3‑4, Ex. 12.36, Ex. 2.23, Deut. 2.25, Gen. 50.20).“10

G.J. Baldwin – Esther
G.J. Baldwin îşi începe construcţia teologică pornind chiar de la pasajul din 

Est. 4.14, pe care îl ia ca o referire voalată la Dumnezeu.11 Apoi remarcă faptul că 
în cartea Estera se găsesc două concepţii rivale despre lume, pe care autorul cărții 
le pune în opoziţie. Prima perspectivă îl are ca reprezentant pe Haman „care crede 
în contingent şi în soartă şi îşi imaginează că pe această bază poate să anihileze 
poporul lui Dumnezeu“.12 Cealaltă perspectivă pune în valoare iniţiativa umană 
(insistând asupra responsabilității umane), o iniţiativă care nu se desfăşoară se‑
parat de convingerea că „evenimentele sunt parte a unui tipar pentru care nu‑
mai Domnul Dumnezeu poate fi răspunzător“.13 Potrivit lui G.J. Baldwin, cea de‑a 
doua perspectivă sugerează că evreii ar avea un loc special în planul lui Dumne‑
zeu, fapt remarcat chiar de către Zereş, soţia lui Haman (Est. 6.13).14 La sfârşit, ca 
o dovadă a prezenţei lui Dumnezeu în cartea Estera, G.J. Baldwin mai evocă şi co‑
incidenţele pe care le numeşte providenţiale şi care ar trebui să trezească în mod 
special atenţia cititorului, deoarece ele fac trimitere la lucrarea lui Dumnezeu.15

A.M. Rodriguez – Esther. A Theological Approach
Esther. A Theological Approach este singura lucrare din spaţiul anglofon con‑

sacrată teologiei cărţii Estera, subiect abordat în mod sistematic, de‑a lungul a 
trei capitole. În primul dintre ele autorul analizează modul în care se manifestă 
factorul divin în cartea Estera şi ajunge la concluzia că Dumnezeu este prezent 
în naraţiune. Lipsa elementelor cu caracter religios, deşi intenţionată, trădează 
această prezenţă, de care protagoniştii cărţii par a fi conştienţi. Potrivit lui Rodri‑
guez, prezenţa lui Dumnezeu în naraţiune este pusă în evidență de coincidenţe 
şi peripeţii, care în mod clar par a se situa în afara controlului factorului uman.16

Al doilea capitol este dedicat manifestării factorului uman în cartea Estera, 
prin intermediul caracterizării personajelor individuale (Ahaşveroş, Haman, Mar‑

10 L. Allen şi T.S. Laniak, Ezra, Nehemiah, Esther, Peabody, Hendrickson, 2003, p.  183‑185. (Vezi şi: T.S. 
Laniak, Shame and Honor in the Book Esther, Atlanta, Scholar Press, 1998).

11 G.J. Baldwin, Esther, p. 36‑37.
12 G.J. Baldwin, Esther, p. 37.
13 G.J. Baldwin, Esther, p. 38.
14 G.J. Baldwin, Esther, p. 38‑39.
15 G.J. Baldwin, Esther, p. 40.
16 A.M. Rodriguez, Esther. A Theological Approach, Berrien Springs, Andrews University Press, 1995, 

p. 43‑44.
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doheu, Estera) sau colective (evreii şi neamurile). De asemenea, tot în acest capitol 
este studiat şi felul în care se manifestă ironia în cartea Estera. La finalul capito‑
lului, A.M. Rodriguez mai arată, de asemenea, că naratorul, deşi pune accent pe 
puterea şi acţiunea umană, „nu ezită a dezvălui limitele acelei puteri şi ineficienţa 
acţiunii umane ca sursă unică a supraviețuirii. Niciunul dintre protagonişti nu este 
suficient de puternic pentru a controla intriga povestirii. [...] Naratorul sugerează 
în mod clar cititorului că dincolo de puterea umană şi deasupra ei se află o putere 
transcendentală care coordonează acţiunile umane în aşa fel încât să creeze, chiar 
şi din acţiunile omeneşti contradictorii, un tipar istoric încărcat de sens.“17

Ultimul capitol al cărții lui A.M. Rodriguez este dedicat studierii scopului teo‑
logic al cărţii Estera, care este văzută ca un document religios al cărei obiectiv este 
întărirea credinţei acelora care trăiesc într‑o lume în care Dumnezeu pare absent. 
Prezenţa lui Dumnezeu în lume este constantă, iar acest fapt nu‑i neagă transcen‑
denţa. Nu în ultimul rând, cartea arată că poporul lui Dumnezeu nu trebuie definit 

„în termenii geografiei şi ai etnicităţii; oricine ajunge să se teamă de El este parte a 
poporului. Planul lui Iahve cu privire la evrei necesită participarea lor.“ 18

J.D. Levenson – Esther19

Chiar din prima parte a secţiunii privitoare la mesajul teologic al cărţii, J.D. 
Levenson scoate în evidenţă lipsa totală de interes a cărţii Estera față de ţara lui 
Israel şi absenţa remarcabilă a preocupării faţă de Templu şi cetatea Ierusalimului. 
Această situaţie singulară se datorează faptului că evreii din cartea Estera trăiesc în 
diaspora, cartea putând fi citită ca o naraţiune despre modul în care exilul se trans‑
formă în diaspora.20 După cum va arăta autorul mai târziu, cartea Estera trece sub 
tăcere „instituţiile sacre ale Israelului antic, în special acelea care s‑au dezvoltat în 
perioada celui de‑al doilea templu, perioadă în care ar fi fost scrisă cartea Estera“.21

De asemenea, Levenson pune în evidenţă afinităţile intertextuale care există 
între cartea Estera şi alte naraţiuni biblice, cum ar fi cea a lui Daniel şi a lui Iosif. 
Pe lista lui apare şi cartea necanonică a Iuditei. În acest context, el arată că mesajul 
cărţii Estera pivotează în jurul ideii că supravieţuirea evreilor nu este dată doar 
de o identificare activă a acestora cu propriul popor, ci presupune şi o vigilenţă 
constantă, înţelepciune politică şi un curaj ieşit din comun.22

J.D. Levenson identifică mâna lui Dumnezeu în spatele izbăvirii evreilor (i.e. 
în spatele deznodământului fericit). Chiar dacă Dumnezeu nu este numit, El este 
implicat pe deplin în carte.23 O dovedesc coincidenţele, „care au fost orânduite de 

17 A.M. Rodriguez, Esther, p. 80.
18 A.M. Rodriguez, Esther, p. 108.
19 J.D. Levenson, Esther, Louisville, WJKP, 1997, p. 12‑23.
20 J.D. Levenson, Esther, p. 14, 15, 16‑17.
21 J.D. Levenson, Esther, p. 18.
22 J.D. Levenson, Esther, p. 17‑18.
23 J.D. Levenson, Esther, p. 18.
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cineva cu o putere mare – mai înaltă decât individul în sine şi mai înaltă decât ursita 
consultată de Haman prin aruncarea sorţilor“.24 Acest fapt îl remarcă şi Zereş, soţia 
lui Haman, care articulează aproape complet teologia cărţii Estera: „O forţă ascunsă 
rânduieşte evenimentele în aşa fel încât, în ciuda celor mai îndoielnice perspective, 
evreii sunt păziţi şi izbăviţi.“ 25 Avem, aşadar, de a face cu o cauză ascunsă.26 

T.K. Beal (şi Tod Linafelt) – Ruth, Esther27

Acest comentariu contribuie la dezvoltarea teologiei cărţii Estera prin pune‑
rea în evidenţă a dialogului subtil dintre cartea Estera şi alte câteva texte biblice 
din Geneza, Exod (tradiţia despre Paşti), Deuteronom şi 1‑2 Samuel. Aceste le‑
gături intertextuale integrează cartea Estera într‑un „dialog subtil“ cu Scriptura 
Vechiului Testament. 28

Comentariul arată că ascunderea elementelor de natură religioasă (şi implicit 
a lui Dumnezeu) se datorează unei încercări deliberate a TM de a elimina limbajul 
religios. T.K. Beal analizează în mod original ascunderea lui Dumnezeu pornind 
de la o exegeză rabinică asupra textului din Deuteronom 31.18, din tratatul B. Hul-
lin 139b, în care numele Esterei (scris în ebraică fără vocalizare) este citit precum 
forma verbului „a ascunde“, la persoana I, imperfect (astir – Deut. 31.18 / ester). 
Autorul observă că rabinii au văzut în sulul Esterei o povestire despre ascunderea 
lui Dumnezeu. Tâlcuit prin intermediul pasajului din Deut. 31.18, „numele Es‑
terei transmite mesajul […] că în această relatare Dumnezeu se ascunde de evrei 
(ascunderea lui Dumnezeu în cartea Estera sugerează că Dumnezeu se ascunde)“.29 
De aceea s‑ar putea spune că această absenţă divină este o consecinţă directă a 
judecăţii lui Dumnezeu (Deut 31.16b‑17).30 Pasajul din Deuteronom, ca intertext 
pentru Estera, sugerează că absenţa lui Dumnezeu şi necazul abătut peste evreii 
din diaspora se datorează propriei lor vinovăţii. Nu în ultimul rând, T. Beal arată 
că autorul cărţii Estera încearcă să ofere un răspuns următoarei întrebări: „Cine 
conduce universul în mod suveran: soarta şi determinismul, sau Dumnezeu?“31

M. Breneman – Ezra, Nehemiah, Esther32

Pentru M. Breneman, mesajul cărţii Estera gravitează în jurul a patru teme 
centrale. Prima temă este providenţa lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu nu 

24 J.D. Levenson, Esther, p. 19.
25 J.D. Levenson, Esther, p. 21.
26 J.D. Levenson, Esther, p. 21.
27 T.K. Beal şi T. Linafelt, Ruth, Esther, Collegeville, The Liturgical Press, 1999, p.  xix‑xxii. Pentru o 

perspectivă mai detaliată, vezi şi T.K. Beal, The Book of Hiding, London, Routledge, 1997.
28 T.K. Beal şi T. Linafelt, Ruth, Esther, p. xx.
29 T.K. Beal şi T. Linafelt, Ruth, Esther, p. xx (vezi şi p. xxi).
30 Faptul este logic, de vreme ce diaspora se află în continuarea exilului.
31 T.K. Beal şi T. Linafelt, Ruth, Esther, p. xxii.
32 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, Nashville, Broadman & Holman, 2001, c1993, p. 294‑299.
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este numit explicit în cartea Estera, autorul cărţii crede în providenţa divină,33 ea 
fiind „forţa care duce naraţiunea mai departe. Autorul cărţii Estera a vrut ca citi‑
torii săi să vadă taina mâinii lui Dumnezeu în istorie. A ales să arate modul în care 
acţiunile şi deciziile omeneşti sunt instrumentele scopului divin. De asemenea, 
evitarea atentă, de‑a lungul cărții, a referirilor explicite la Dumnezeu transmite 
următorul mesaj: când suntem cel mai ispitiţi să credem că Dumnezeu ne‑a uitat, 
că «Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu 
vederea înaintea Dumnezeului meu?» (Is. 40:27), putem fi siguri că Dumnezeu 
este la lucru.“34

Cea de‑a doua temă vizează conflictul concepţiilor despre lume, sau ciocni‑
rea dintre diferenţele ideologice.35 Una dintre aceste ideologii este reprezentată de 
Haman, care a crezut în soartă şi a încercat să‑şi distrugă în acest mod inamicii. 
Exemplul lui Haman atrage atenţia asupra nebuniei care îi împinge pe oameni să 
se încreadă în alte forţe supranaturale decât în Domnul (Et. 9.24‑25).36

Ce‑a de‑a treia temă este ascultarea de voia lui Dumnezeu. Pentru M. Brene‑
man, Estera şi Mardoheu sunt exemple ale modului în care trebuie trăită o viaţă 
care face dovada credincioşiei faţă de Domnul.37 În al patrulea rând, M. Breneman 
consideră că scopul cărţii Estera este acela de transmite un avertisment serios în 
ceea ce priveşte pericolul antisemitismului.38

A. Berlin – Esther39

Încă de la început, autoarea ne atenţionează asupra faptului că Estera este o 
naraţiune despre diaspora, cu două scopuri precise: (1) în primul rând, să pre‑
zinte modele de succes iudeu şi de mândrie evreiască în teritorii străine; (2) în 
al doilea rând, să dea nişte răspunsuri întrebărilor critice despre modul în care o 
comunitate iudaică aflată în exil se poate vedea pe sine în raport cu Israelul din 
Biblie, fapt care, în opinia autoarei noastre, face ca textul cărţii să accentueze iden‑
titatea iudaică şi continuitatea cu istoria biblică a Israelului.40

F.W. Bush – Ruth, Esther41

Pentru F.W. Bush, cartea Estera este o naraţiune în care „loialitatea lui Mar‑
doheu, curajul şi şiretenia Esterei şi providenţa lui Dumnezeu constituie o afirma‑

33 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 294.
34 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 295.
35 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 295.
36 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 295‑296.
37 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 297.
38 M. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, p. 297.
39 A. Berlin, Esther, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 2001, p. xxxiv‑xxxvi.
40 A. Berlin, Esther, p. xxxv.
41 F.W. Bush, Esther, p. 327‑335.



Estera şi cercetătorii moderni 25

re puternică a complementarităţii şi sinergismului dintre acţiunea divină şi cea 
umană în săvârşirea izbăvirii poporului lui Dumnezeu“42 Pe de‑o parte, atât lucra‑
rea providenţei lui Dumnezeu, care se face văzută prin coincidențe şi răsturnări 
de situație (peripeții), cât şi loialitatea şi sagacitatea personajelor omeneşti țintesc 
spre salvarea poporului evreu din diaspora persană. Pe de altă parte, cele două ele‑
mente (cel divin şi cel uman) care conlucrează pentru izbăvirea poporului evreu 
din fața uneltirilor puse la cale de Haman, îi conferă cărții Estera un caracter unic 
între celelalte narațiuni veterotestamentare în care lucrarea divină nu este legată 
în niciun fel de acțiunea umană.43

D. Reid – Esther44

Acest comentariu reprezintă o expunere în rezumat a teologiei cărţii Estera în 
şase puncte, după cum urmează: (1) Dumnezeu, care se ascunde, lucrează pentru 
a‑şi împlini propriul scop prin intermediul coincidenţelor şi al peripeţiilor; (2) pre‑
zenţa lui Dumnezeu în lume este activă şi nu se manifestă în funcţie de graniţele 
entităţilor geografice sau de aşteptările cuiva; (3) Dumnezeu lucrează prin interme‑
diul oamenilor – în slujba lui Dumnezeu se pot regăsi agenţi umani, dar nu contează 
cine sunt aceştia şi ce fac ei; (4) „Dumnezeu îşi protejează şi îşi salvează propriul 
popor“ – această realitate îşi găseşte originea în faptul că Israelul ocupă un loc pri‑
vilegiat, care îl face să se bucure de protecţia lui Dumnezeu, de aceea lucrarea lui 
Dumnezeu în favoarea poporului Său trebuie să genereze credinţă. Aceste observa‑
ţii sunt, cu siguranţă, compatibile cu concepţia că scopul includerii cărţii în canon 
se află în strânsă legătură cu rolul acesteia de a genera credinţă. Fiindcă Dumnezeu 
poate fi crezut ca Mântuitor, poporul Său poate să dovedească o credinţă care duce 
la mântuire. Aşadar, pentru cititori − atât cei evrei cât şi cei creştini −, Estera devi‑
ne parte a istoriei mântuirii, motivul credinţei lor. (5) Pentru că răul a fost învins 
de Dumnezeu, poporul trebuie să sărbătorească – aşa se naşte sărbătoarea Purim; 
(6) Experimentarea puterii salvatoare a lui Dumnezeu şi a prezenţei Lui (văzute sau 
nevăzute) trebuie să conducă la o credinţă care trebuie practicată.45

D. Gherman – Elemente cochmatice și imagologice în cartea 
Estera ebraică (teză de doctorat)46

O contribuţie semnificativă la studiul cărţii Estera vine din România. Este 
vorba despre teza de doctorat a lui D. Gherman, cu titlul Elemente cochmatice 
și imagologice în cartea Estera ebraică. În această lucrare, după cum se exprimă 
însuşi autorul, „sunt investigate câteva elemente din TM care au conexiune cu 

42 F.W. Bush, Esther, p. 334.
43 F.W. Bush, Esther, p. 335.
44 D. Reid, Esther, Nottingham, IVP Academic, 2008, p. 48‑55.
45 D. Reid, Esther, Nottingham, IVP Academic, 2008, p. 48‑55.
46 D. Gherman, Elemente cochmatice, p. 6‑17, 344‑346.


