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I. REZIDIREA TEMPLULUI  
ÎN RUINĂ (1:1–15a)

Singurul țel al lui Hagai a fost să încurajeze conducătorii şi poporul să 
încheie o lucrare neterminată, rezidirea Templului. În cap. 1, se vede clar, 
cuvântul lui Dumnezeu nu s-a întors la El fără rod (cf. Is. 55:11). Poporul 
a răspuns favorabil la mesajul Domnului (Hag. 1:12–15).

Capitolul acesta poate fi împărţit în două secţiuni înrudite: A. Porunca 
de a rezidi Templul (1:1–11) şi B. Răspunsul favorabil al poporului (1:12–
15). Pentru analiza structurală a acestei secţiuni, vezi Introducerea.

A. PORUNCA DE A REZIDI TEMPLUL (1:1–11)

1 În anul al doilea al regelui Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, 
cuvântul Domnului a venit prin profetul Hagai la Zorobabel, fiul lui Şeal‑
tiel, guvernatorul lui Iuda, şi la Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot:

2 Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic:1 Poporul acesta zice: „Încă nu a 
venit vremea, vremea2 pentru rezidirea casei Domnului.“

3 Cuvântul Domnului a venit (din nou) prin profetul Hagai:
4 „Este vremea ca voi să locuiţi în case3 lambrisate, în timp ce casa aceasta 

rămâne o ruină?“

1 Expresia ebraică include construcţia infinitivă ’āmar, „zicând“. În contextul acesta 
şi în altele similare are rolul de a indica pauza de dinaintea vorbirii directe şi, deci, 
poate fi redată prin două puncte. Cf. KBL, p. 63–64.

2 Lit. „nu este vreme pentru venirea vremii“. Vezi comentariul.
3 Expresia bebāttêkem sepûnîm (lit. „casele voastre fiind lambrisate“) ridică unele pro-
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5 Şi acum aşa zice Domnul cel Atotputernic: Luaţi seama la căile voastre!
6 Semănaţi mult şi strângeţi puţin, mâncaţi şi nu vă săturaţi, beţi şi nu vă 

potoliţi setea; vă îmbrăcaţi, dar niciunul nu se încălzeşte, şi cine câştigă 
ceva, câştigă ca să fie pus într‑o pungă cu găuri.

7 Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic: Luați seama la căile voastre!
8 Suiţi‑vă pe dealuri, luaţi4 lemn şi rezidiţi casa! Atunci Îmi voi găsi din nou 

plăcerea în ea şi Îmi voi arăta slava, zice Domnul.
9 (Luați seama la căile voastre): Vă aşteptaţi la mult, dar iată, a ieşit puţin; 

şi când aţi adus‑o acasă, Eu am suflat‑o! De ce? întreabă Domnul cel 
Atotputernic.
Din cauza casei Mele, care zace în ruină, pe când voi alergaţi cu toţii, 
fiecare pentru casa lui!

10 De aceea, din cauza voastră,5 cerurile n‑au dat umiditate6 şi pământul nu 
şi‑a dat rodul. 

11 Am chemat seceta7 peste câmpuri şi peste munţi, peste grâu, peste vinul cel 

bleme sintactice. Când substantivul este determinat, în cazul acesta, printr-un sufix, 
atributul ar trebui să fie determinat cu ajutorul unui articol (GKC, § 126y). Faptul că 
sepûnîm nu este determinat poate fi un bun exemplu de adjectiv ebraic la forma stati-
vă (cf. Ezec. 34:12 şi Wellhausen), dar trebuie probabil explicat nu ca o apoziţie, ci ca 
un atribut care exprimă o stare şi este, prin urmare, mai puţin ataşat de substantivul 
precedent (GKC, §§ 118p, 126z, 131hn.1; E. König, Historisch‑Comparative Syntax 
der hebräischen Sprache, Hinrichs, Leipzig, 1897, § 332; C. Brockelmann, Hebräische 
Syntax, Kreis Moers, Neukirchen, 1956, §§ 81–82). Vezi şi Rudolph. Construcţia 
aceasta pune un anumit accent: „în casele voastre, cele bine construite“. Sufixul 
ataşat la „case“ este necesar, deoarece subliniază contrastul cu „casa aceasta“. BHS 
şi BHK propun înlăturarea sufixului, pe baza versiunilor vechi (LXX, Vulg., Targ.), 
dar absenţa sufixului în aceste versiuni poate fi explicată ca o problemă inerentă a 
tuturor traducerilor în limbi străine (Koole).

4 LXX are o lecțiune variantă care nu afectează înţelesul poruncii de a „aduce“ lemn. 
Ea spune kaí kópsate, probabil o traducere a ebr. wehikkîtem, hifil perfect al lui nākâ, 

„a doborî“. Vezi K. Budde, ZAW 26, 1906, p. 11–12. Suntem de acord cu Rudolph că 
lecțiunea LXX este mai mult o parafrazare decât traducerea unui alt cuvânt ebraic.

5 Lit. „De aceea, pentru voi, din cauza voastră“. În Peş., ‛al‑kēn este înlăturat; în LXX, 
‛ªlēkem este omis. Deoarece ‛ªlēkem se aplică şi v. 10b şi 11, sensul spațial „deasupra 
voastră“ (după Van Hoonacker şi alții) este imposibil, aşa cum a subliniat Rudolph. 
Targ. traduce ‛ªlēkem „din pricina păcatelor voastre“, explicând astfel textul ebraic.

6 Lit. „fără rouă, aşa încât nu este rouă“. Cf. Vulg. şi König, Syntax, § 406, pentru sensul 
lui min în această construcţie. Vezi comentariul.

7 LXX şi Peş. redau, incorect, „sabia“ (ebr. ḥereb). Deoarece ambele sensuri pot fi 
regăsite în aramaică, Targ. specifică înţelesul cu yûbešâ, „uscăciune“. 
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nou, peste ulei şi peste tot ce produce pământul, peste om şi peste animal 
şi peste toate roadele muncii.8 

Profeţia lui Hagai nu are obişnuitul titlu. În această privință, corespunde 
cu profeţiile lui Ezechiel, Iona şi Zaharia. Primul verset este doar o intro-
ducere la cea dintâi din seriile succinte de profeţii conţinute în cele două 
capitole ale cărţii.9

1 Versetul 1 are următoarele componente: formula revelaţiei, cea mai 
importantă expresie: „Cuvântul Domnului a venit“; definirea adverbială 
a timpului în legătură cu venirea cuvântului: „În anul al doilea al regelui 
Darius, în ziua întâi a lunii a şasea“; definirea adverbială a destinatarului: 

„la Zorobabel… şi Iosua“; şi instrumentul prin care a fost comunicat cu-
vântul Domnului: „prin profetul Hagai“. 

Faptul că cuvântul Domnului a venit (ebr. hāyâ), are o importanţă 
crucială, atât în împrejurările istorice ale perioadei postexilice, cât şi în 
cartea lui Hagai. Pentru prima dată după exil, poporul lui Dumnezeu pu-
tea asculta din nou glasul autentic al profeţiei. În cartea lui Hagai, formula 
revelaţiei, în diferitele ei forme, apare nu mai puţin de douăzeci şi şapte 
de ori.10 Indicaţia specifică că a venit cuvântul Domnului apare de patru 
ori (1:1; 2:1, 10b, 20) şi este caracteristică formulei introduse în Ieremia 
şi Ezechiel11 şi, de asemenea, într-un sens stereotip (precum Koole), în 
Zaharia (1:1, 7; 4:8; 6:9 etc.). În felul acesta, formula revelaţiei a căpătat un 
caracter obiectiv şi real; cuvântul nu s-a născut în mintea profetului, ci a 
apărut, s-a manifestat şi a fost în felul acesta primit şi comunicat de către 
profet. Calitatea obiectivă a acestui cuvânt a fost demonstrată de faptul că 
existenţa sa a putut fi datată.
8 Lit. „rodul mâinilor“. LXX şi Peş. inserează sufixe ale persoanei a treia plural, în locul 

persoanei a doua plural.
9 În opinia lui Jones, versetul introductiv al cărţii lui Hagai face parte dintr-un cadru 

editorial (cf. 2:1, 10, 20), care are efectul de a face din carte un raport al activităţii 
profetice a lui Hagai şi al răspunsului ascultătorilor lui. Acest punct de vedere este 
împărtăşit şi de alţi cercetători. În opinia lui Beuken, op.  cit., p. 27 ş.u., 184 ş.u., 
cadrul editorial din cap. 1 este format de v. 1–2, 12b şi 13–15. Mesajul lui Hagai se 
găseşte în 1:4–11 şi 1:12a. Editorul a oferit 1:3 ca introducere la mesajul profetului, 
împreună cu 1:1. 

10 Cf. n. 95, Secțiunea VIII din Introducere, de mai sus.
11 Cf. n. 96, Secţiunea VIII din Introducere, de mai sus.
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În Hagai, cuvântul Domnului este sinonim cu ceea ce el a zis (’āmar şi 
ne’um) şi cu glasul (qôl) Lui.12 Formula aceasta a revelaţiei este folosită ca 
indiciu al unui mesaj direct sau este subînțeleasă în contextul unei discu-
ţii. Dialogul13 din Hagai diferă de cel din Maleahi în sensul că, în Hagai, 
Dumnezeu răspunde în cea mai mare parte întrebărilor puse de El Însuşi 
(1:4, 5, 9; 2:3, 11–14, 19). Pentru o definire mai detaliată a expresiei „cu-
vântul Domnului“, vezi comentariul la Mal. 1:1.

În anul al doilea al regelui Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii. 
Maniera comprehensivă de datare apare şi în 1:15b–2:1a, precum şi în 
secvenţa inversă, an-lună-zi în 2:10. De două ori se face referire numai la 
zi şi lună (1:15a; 2:20). În VT, secvenţa an-lună-zi este cea mai frecventă, 
pe când secvenţa inversă apare în Num. 1:1; Ezra 6:15; Zah. 1:7. Datări 
alternative sunt: an-zi-lună (Zah. 7:1), lună-an-zi (Ex. 40:17) şi lună-zi-an 
(2 Împ. 25:8; Ier. 52:12). De departe cel mai obişnuit mod de datare este 
referinţa la zi şi la lună (45 cazuri), urmat de indicarea inversă a lunii şi 
a zilei (19 cazuri). Într-o serie de cazuri este evidentă explicația pentru 
secvenţa specifică: atunci când o lună este introdusă pentru prima dată, 
ordinea generală este luna şi ziua, dar când naraţiunea continuă, este folo-
sită ordinea inversă (vezi Ex. 12:18; Lev. 23:5, 6; 23:24, 27–39; Num. 28:16, 
17–25 etc.). Regula aceasta evidentă nu este aplicată consecvent.

Secvenţa zi-lună-an este folosită în general în decrete, care necesită o 
cronologie exactă, de exemplu: „În a douăzecea zi a lunii Marheşvan, anul 
al şaptesprezecelea al regelui Darius (II).“14 Cealaltă cronologie principa-
lă, an-lună-zi,15 apare când evenimentele istorice necesită o dată exactă, 
de exemplu: „În anul lui (eponim) Daian-Aşur, în luna Aiaru, în ziua a 
paisprezecea, am plecat din Ninive.“16 În literatura asiriano-babiloniană, 
datarea mai comprehensivă este limitată în general la perioada Imperiului 
Neobabilonian şi a celui Persan.17 

12 Cf. O. Grether, „Name und Wort Gottes im AT“, ZAW 64, 1934, p. 59 ş.u., 150 ş.u.
13 Cf. J. W. Whedbee, „A Question-Answer Schema in Haggai 1“, în Biblical and Near 

Eastern Studies, Fest. W. S. LaSor, ed. G. Tuttle, Eerdmans, Grand Rapids, 1978, 
p. 184–194.

14 Vezi ANET, p. 491–492. 
15 Beuken, op. cit., p. 22, o numeşte „dată calendaristică“ şi o consideră tipică pentru 

Ezechiel.
16 Vezi ANET, p. 278.
17 Vezi ANET, p. 301–303, 305–306.
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Utilizarea unei date exacte pentru a introduce o profeţie anume este 
ceva obişnuit în scrierile postexilice.18 Astfel, ea apare în Ezechiel (8:1), 
în Daniel (7:1; 8:1; 9:1, 2) şi în Zaharia, contemporanul lui Hagai (Zah. 
1:1, 7).

În naraţiunile istorice ale VT, datarea evenimentelor are rolul de a 
clarifica ordinea lor şi de a sublinia realitatea acestora în timp şi spaţiu.19 
În literatura profetică, scopul unei date exacte nu este doar de a stabili 
realitatea istorică a ocaziei cu care a fost rostită profeţia, ci mai ales de a 
sublinia autenticitatea mesajului profetic.

Chiar dacă primul scop al datării exacte – de a stabili istoricitatea oca-
ziei – este valid, el nu trebuie supraestimat. Scopul real al unei date exacte 
este accentuat exagerat când unii cercetători consideră că Hagai a făcut, 
la origine, parte dintr-o naraţiune cronologică majoră despre rezidirea 
Templului, însoţită de mesajele profetului.20 Acest punct de vedere nu ia 
în considerare faptul că nu este îndeajuns să considerăm cartea lui Hagai 
drept un rezumat al lucrării originale şi că nu se cunoaşte nimic despre 
presupusa cronică a rezidirii Templului.21 

18 Precum D. J. Wiseman, „Haggai“, în NBC, ed. a 3-a, Inter-Varsity, Londra; Eerdmans, 
Grand Rapids, 1970, p. 782. În general, datele din literatura profetică se limitează la 
superscrierile colecţiilor de profeţii; cf. Is. 1:1; Ier. 1:1, 3; Os. 1:1; Amos 1:1; Mica 1:1; 
Ţef. 1:1; cf. şi Is. 24:1; 27:1; 32:1; 33:1; 34:1 etc. Pentru o analiză temeinică a datelor 
din literatura profetică, vezi Beuken, op. cit., p. 21–26. El spune că profeţii preexilici 
timpurii nu au date pentru profeţiile lor separate. Această formă de datare a început 
de fapt odată cu naraţiunea autobiografică a chemării din Is. 6:1. Cf. N. Habel, „The 
Form and Significance of the Call Narratives“, ZAW 77, 1965, p. 297–324.

19 Cum bine arată J. B. Payne în ZPEB, ed. Merrill C. Tenney, Zondervan, Grand 
Rapids, 1975, 1:829. În opinia lui Beuken, op. cit., p. 25, n. 1, datele din lucrarea 
Cronicarului pot fie preceda, fie urma indicaţia cu privire la eveniment. Avem astfel 
dată-eveniment în 2 Cron. 7:10; 16:1; 29:17a etc.; eveniment-dată în 2 Cron. 15:10; 
29:17a; 30:14; 35:1 etc. Formula din Ezechiel este de obicei wayyehî – dată-eveniment. 
Aceeaşi formulă apare în NT, mai ales în Luca.

20 Precum A. Klostermann, Geschichte des Volkes Israel, Beck, München, 1896, p. 212 
ş.u., şi cercetători precum J. W. Rothstein, Die Genealogie des Königs Jojachin und 
seiner Nachkommen in 1 Chr. 3: 17–24, Reuther und Reichard, Berlin, 1902, p. 33 
ş.u.; cf. Sellin, Deden, Dhorme, Smit, Elliger şi alții.

21 Cum bine arată Koole, p. 6. Mențiunea în 1:15a a unei date exacte are cu siguranţă 
legătură cu evenimentele descrise în 1:14. Dar acesta este singurul caz din Hagai 
când evenimentul este subliniat prin menționarea datei. În restul cărții lui Hagai, 
datele servesc mai degrabă la sublinierea mesajului profetului, de ex. 2:15, 18.
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Al doilea scop al datării exacte – de a stabili autenticitatea unei pro-
feţii – este de importanţă capitală pentru evaluarea semnificaţiei datelor 
exacte (vezi Secţiunea II din Introducere). Pe lângă relaţia relativă dintre 
evenimentul datat şi mesajul profetic care-l însoțeşte (cf. Is. 6:1; 7:1–14; 
14:28; 20:1), accentul e pus pe autenticitatea mesajului proclamat, ca punct 
de referință atât în prezent, cât şi în viitor (cf.  Is. 8:1–4; 30:8). Koole a 
arătat corect că astfel de rostiri profetice, sub forma unui document scris, 
necesitau nu numai martori, ci şi o dată exactă, pentru a întări validitatea 
mesajului profetic.22 Acelaşi lucru e valabil pentru datele din Hagai. Datele 
istorice privind rezidirea Templului sunt importante, dar secundare. Ele 
afectează în schimb caracterul garantat al mesajelor şi al promisiunilor 
rostite cu privire la rezidirea Templului. Rezidirea Templului a fost obiec-
tul poruncii lui Dumnezeu (1:1–11), cu promisiunea cooperării Lui (1:14) 
şi a ajutorului Său (2:1–9). Semnificaţia datelor exacte era confirmarea din-
colo de orice îndoială a faptului că rezidirea Templului nu era inspirată de 
om, ci era o „lucrare“ care a pornit de la Dumnezeu. Templul rezidit, prin 
urmare, trebuie considerat un „dar“ de la Dumnezeu pentru poporul Său.23 

Data primei profeţii este anul al doilea al regelui Darius, în luna a şasea, 
în ziua întâi a lunii. Toate profeţiile lui Hagai au fost transmise în anul al 
doilea al lui Darius, respectiv, în ziua întâi a lunii a şasea (1:1), în a două-
zeci şi patra zi a lunii a şasea (1:15a), în a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea 
(1:15b–2:1a) şi de două ori în a douăzeci şi patra zi a lunii a noua (2:10 şi 
2:20). Astfel, toate au fost rostite într-un interval de patru luni.

Regele la care se face referire aici este Darius Histaspe, care a domnit 
din 521 până în 486 î.Hr. Deci, al doilea an al său este 520 î.Hr. VT menţi-
onează doi regi cu numele Darius. Primul este descris ca „Darius, fiul lui 
Ahasuerus, din neamul mezilor“ (Dan. 9:1); el a fost prezentat ca predecesor 
al lui „Kores (Cirus), Persanul“ (Dan. 6:29 [rom. 28]). Literatura extrabi-
blică nu face referire la acest rege, ceea ce, desigur, nu este un motiv pentru 
a-i nega existenţa.24 Cel mai celebru Darius este cel menţionat în Hagai (1:1, 
22 Cf.  şi J. Hempel, Die althebräische Literatur, De Gruyter, Berlin, 1930, p.  68; şi 

W. Zimmerli, Ezekiel, Hermeneia, trad. R. Clements, Fortress, Philadelphia, 1979, 
1:26–28.

23 Precum Koole, p. 7, Jones şi alții. Beuken, op. cit., p. 26, defineşte datarea din Hagai 
(şi Zaharia) drept „anale“, care descriu lucrarea celor doi profeţi din perspectiva 
rezidirii Templului. Vezi Introducerea, mai sus, cu privire la acest punct de vedere.

24 Cf. J. C. Whitcomb, „Darius the Mede“, în ZPEB, II:29; D. J. A. Clines, „Darius“, în 
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15b; 2:10), Zaharia (1:1, 7; 7:1), Ezra (4:5, 24; 5:1–6:22) şi Neemia (12:22). 
El este numit „regele Persiei“ (Ezra 4:5, 24; Neem. 12:22) şi „regele Darius“ 
(Hag. 1:1, 15b; Ezra 5:6, 7; 6:15). În Lista Regilor Urukului de la Kandalanu 
la Seleucus al II-lea, este menţionat după Cirus şi Cambise.25 S-au păstrat, 
de asemenea, o serie de reprezentări ale regelui Darius.26 O „Condică a dă-
rilor funciare“ se încheie cu următoarele cuvinte: „Babilon, luna Nisan, ziua 
a unsprezecea, anul al douăzeci şi şaptelea al lui Darius, regele Babilonului, 
regele ţărilor.“27 În versiunea akkadiană a unei tăbliţe de temelie din 
Persepolis, despre Xerxes (485–465 î.Hr.), regele se numea pe sine: „Fiul 
regelui Darius, Ahemeneul, persan, fiu de persan, arian din neamul [lit.: 
sămânţa] arienilor“, referitor la ţările peste care el (Xerxes) domnea ca rege 

„la «umbra» lui Ahuramazda.“28 O serie de Scrisori Aramaice îl menţionea-
ză pe „Regele Darius“; de exemplu, în „Papirusul Paştelor“, Sărbătoarea 
Azimilor a fost autorizată de Darius, pentru garnizoana iudaică. Aceasta a 
avut loc în „anul al cincilea al Regelui Darius“.29 

În literatura extrabiblică, numele Darius a fost alipit numelui a doi 
domnitori ulteriori, Darius al II-lea, Notus (423–404 î.Hr.) şi Darius al 
III-lea, Codomanul (338–330 î.Hr.).

În Hagai, Darius Histaspe este numit „regele“ (1:1, 15b). Alte 
menționări din VT adaugă „al Persiei“ (Ezra 1:1; Dan. 1:10). Titlurile 
lungi şi superflue pe care sursele extrabiblice le dau de obicei regilor im-
periilor sunt intenţionat omise în VT,30 care atribuie aceste titluri numai 
Domnului. Referirea simplă la Darius, regele, era destul de semnificativă 
pentru comunitatea postexilică, nu doar ca mijloc de identificare, ci şi ca 
mijloc de asigurare că el va acţiona favorabil în interesul lor (cf. Ezra 9:9; 
cf. şi Koole).

În luna a şasea. În Hagai, cuvântul ebraic pentru „lună“ este ḥōdeš, din 
rădăcina ḥādaš, care înseamnă „nou“. Ḥōdeš, indicând aspectul „nou“ sau 
primul pătrar al lunii, este tradus „lună [calendaristică]“ şi Lună Nouă. 

ISBE, ed. G. Bromiley et al., Eerdmans, Grand Rapids, 1979, I:867.
25 Vezi ANET, p. 566. 
26 Vezi ANEP, nr. 249, p. 250, 462, 463, 766, 769.
27 Vezi ANET, p. 221.
28 Vezi ANET, p. 316.
29 Vezi ANET, p. 491–492.
30 Excepţia fiind Ezec. 26:7, unde Nebucadneţar al Babilonului este prezentat ca „rege 

al regilor“.
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Consensul opiniei cercetătorilor cu privire la problema spinoasă a 
calendarelor din Orientul Apropiat antic şi din VT sugerează următoare-
le etape în desfăşurarea istorică a evenimentelor: în perioada preexilică, 
anul ebraic era socotit din toamnă în toamnă, iar lunile erau indicate 
prin numele lor vechi, ebraice sau canaanite, care erau legate de anotim-
puri, cum ar fi Abib, luna spicelor (Ex. 13:4; 23:15; 34:18; Deut. 16:1); 
Ziv, luna florilor viu colorate (1 Împ. 6:1, 37); Etanim, luna în care numai 
râurile curgătoare permanente mai aveau apă (1 Împ.  8:2). În timpul 
exilului, iudeii au adoptat calendarul babilonian, potrivit căruia, în acea 
vreme, anul începea primăvara. Schimbarea aceasta a fost întărită de 
cuceritorii persani ai Babilonului, care, mai întâi, au adoptat calendarul 
babilonian pentru ei înşişi, iar apoi l-au impus tuturor provinciilor din 
imperiul lor.31

În calendarul oficial din Israel, s-a renunţat, în cele din urmă, la nume-
le vechi ebraice ale lunilor şi, la începutul exilului, numele au fost înlocuite 
cu cifre. Sistemul acesta datează de fapt din timpuri străvechi, dar, conform 
lui De Vaux, nu a fost introdus în Israel înainte de căderea Ierusalimului 
(referitor la 2 Împ. 25–Ier. 52).32 Astfel, schimbarea sistemului a coincis 
cu adoptarea calendarului babilonian în timpul exilului.33 Mai târziu, au 
fost introduse numele babiloniene ale lunilor. Se pare că a existat iniţial o 
reticenţă în adoptarea numelor babiloniene, deoarece ele erau asociate cu 
închinarea păgână, dar, în cele din urmă, în secolul V î.Hr., se pare că au 
fost uitate asocierile păgâne.34

Luna a şasea din calendarul lunar, care începea primăvara, este numi-
tă în alte locuri (Neem. 6:15) Elul, nume derivat din babilonianul Ululu. 
Luna aceasta coincide cu august/septembrie din calendarul nostru, peri-
oada din an când se culegeau strugurii, smochinele şi rodiile.35 
31 Cf.  J. Lilley, „Calendar“, în ZPEB, I:687, cu referire specială la E. J. Bickermann, 

Chronology of the Ancient World, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1968, p. 24.
32 R. de Vaux, Ancient Israel: Its Life and Institutions, trad. J. McHugh, Darton, 

Longman & Todd, Londra; McGray-Hill, New York, 1961, p. 185.
33 Cf. Beuken, op. cit., p. 25, n. 3.
34 Problema este că asemenea nume apar în Zah. 1:7 şi 7:1. Ipoteza este că fie Zaharia 

era mai tânăr decât Hagai şi mai puţin conservator, fie cartea lui a fost editată mai 
târziu; cf. De Vaux, op. cit., p. 185; D. Winton Thomas; Baldwin şi alții.

35 Precum Baldwin, şi datarea din Ezec. 8:1; 20:1; 24:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 
17; 33:21.
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În ziua întâi a lunii. Aceasta era ziua Lunii Noi în calendarul lunar şi, 
ca atare, a fost respectată ca prilej de sărbătoare. „În ziua întâi a fiecărei 
luni“ era adusă o ardere de tot Domnului (Num. 28:11). La sărbătorile 
hotărâte în Israel şi la festivalurile Lunii Noi, trebuiau să sune din trâm-
biţe la aducerea jertfelor, fiindcă erau prilejuri de veselie (Num. 10:10; Ps. 
81:4 [rom. 3]). Sărbătorile de Lună Nouă sunt asociate cu Sabatele într-o 
serie de texte (2 Împ. 4:23; Is. 66:23; Ezec. 45:17; 46:1, 3; Ps. 81:4 [rom. 3]; 
Neem. 10:34 [rom. 33]; 1 Cron. 2:3 [rom. 4]; 8:13; 31:3; cf. şi Num. 28:14; 
Ezec. 46:6; Ezra 3:5). „Poarta curţii dinăuntru, dinspre răsărit, va rămânea 
închisă în cele şase zile lucrătoare; dar se va deschide în ziua Sabatului şi va 
fi deschisă în ziua lunii noi“ (Ezec. 46:1, Cornilescu). „Poporul ţării se va 
închina şi el înaintea Domnului… în zilele de Sabat şi la lunile noi“ (Ezec. 
46:3, Cornilescu).

În această zi semnificativă, o zi de închinare şi de bucurie (Num. 
10:10), cuvântul Domnului a venit la Zorobabel şi la Iosua, conducătorul 
civil şi cel religios al congregaţiei postexilice. Pentru o analiză a identităţii 
şi a problemelor cu privire la cei doi conducători, vezi Introducerea.

Putem presupune că cuvântul Domnului nu a venit la fiecare în parte, 
ci la amândoi, posibil în cursul unei întrevederi în casa lui Zorobabel. Nu 
a fost vorba de o vizită de prietenie, ci de o întrevedere solemnă şi ofi-
cială. Aceşti doi conducători erau reprezentanţii oficiali ai poporului lui 
Dumnezeu şi, prin urmare, cuvântul adresat lor privea în mare măsură şi 
poporul.

Prin profetul Hagai. Expresia ebraică, literal, „prin mâna“, este frecvent 
folosită pentru a desemna instrumentul uman al cuvântului Domnului. 
În Pentateuh, instrumentul cuvântului sau al poruncii lui Dumnezeu este 
de obicei Moise (Ex. 9:35; 35:29 etc.) şi la fel este cazul în cărţile istorice 
(cf. Ios. 14:2; 20:2; 21:2, 8; 22:9; Jud. 3:4; 1 Împ. 8:5, Ps. 77:21; Neem. 8:14 
etc.). În alte părți, unii profeţi individuali sunt menţionaţi astfel (cf. 2 Sam 
12:25; 1 Împ. 2:25 etc.) şi, de asemenea, profeţii în general (1 Sam. 28:15; 
2 Împ. 17:13 etc.). În Hagai, beyad, „prin mâna lui“ (1:1, 3; 2:1, 10) este 
înlocuit în alte locuri (2:20) cu prepoziţia obişnuită în acest context, ’el, 

„la“. În sulul de la Murabba‘at, una dintre cele două devieri din fragmentele 
existente ale TM este lecțiunea ’el, în loc de beyad, în 2:1.36 Ambele prepo-
36 Cf. P. Benoit, J. T. Milik şi R. de Vaux, DJD II: Les Grotes de Murabba‘at, A. Planches, 

Oxford University Press, Oxford, 1961, p. 1xxi–1xxii; B. Texte, p. 202–205. 
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ziţii indică faptul că profetul este receptorul (’el) şi mijlocitorul (beyad) re-
velaţiei speciale. „Este puţin probabil, aşadar, să existe vreun dubiu asupra 
inspiraţiei profetului Hagai“ (Baldwin).37

Pentru numele şi persoana profetului Hagai, vezi Introducerea. În afa-
ra faptului că Hagai era numit profetul, nimic altceva nu se cunoaşte despre 
persoana lui sau despre împrejurările vieţii sale. Sugestiile că, asemenea lui 
Zaharia, era de origine preoţească (cf. 2:12) şi că trebuie să fi fost în vârstă, 
cu referire la 2:3, sunt foarte improbabile. Principalele lucruri cunoscute 
despre Hagai sunt faptul că el a fost primul profet de după exil, faptul că 
era un instrument cu autoritate al cuvântului lui Dumnezeu, ca „mesager“ 
al Său (1:13), şi faptul că misiunea lui principală era să încurajeze şi să 
inspire conducătorii şi poporul să rezidească Templul. Faptul că atât con-
ducătorii, cât şi poporul au răspuns favorabil la mesajul lui este un indiciu 
suplimentar al autorităţii sale ca profet.

Adăugirea făcută de LXX la textul ebraic, şi anume, légōn Eipón, „zi-
când: Vorbeşte-i lui“, nu presupune o lecțiune variantă, ci este o parafra-
zare a lui 2:1.

2 Versetul 2 începe cu „formula mesagerului“: Aşa vorbeşte Domnul 
cel Atotputernic. „Mesagerul“ este profetul Hagai (1:1, 13) şi autoritatea sa 
de a vorbi în numele Celui care l-a trimis este indiscutabilă. Acest lucru 
este subliniat de răspunsul favorabil atât al conducătorilor, cât şi al poporu-
lui (1:12–15a). „Mesajul“ este identificat drept „cuvântul Domnului“ care 
a venit prin intermediul profetului. A. H. van Zyl a susţinut că expresia 
kō ’āmar YHWH trebuie tradusă la timpul trecut: „aşa a vorbit Domnul.“38 
Există un element de adevăr în acest punct de vedere, când analizăm cele 
două acte în legătură cu comunicarea cuvântului lui Dumnezeu: actul 
primirii cuvântului şi cel al comunicării lui. Când „mesagerul“ transmite 
mesajul, el îi cunoaşte deja conţinutul. Punctul acesta de vedere subliniază 
implicarea personală şi profundă a profetului în mesajul pe care l-a primit 
şi pe care este dator să-l transmită unor destinatari anume. Problema cu 
37 În opinia lui Budde, folosirea celor două prepoziţii, ’el şi beyad, sugerează două 

Gattungen diferite. El este criticat pe drept de Beuken, op. cit., p. 28, conform căruia 
construcția beyad – nume-profet – este folosită în mod obişnuit de Deuteronomist 
şi de Cronicar; el consideră acest uzaj un element deuteronomico-cronistic.

38 A. H. van Zyl, „The Message Formula in the Book of Judges“, OTWSA, lucrări citite 
la a doua întâlnire, Pro Rege, Potchefstroom, 1959, p. 61–64. 
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timpul trecut însă este faptul că se pune un accent nepotrivit pe succesi-
unea temporală a dublului act de primire şi de comunicare a cuvântului 
lui Dumnezeu, făcând astfel posibilă o anumită discrepanţă între cuvântul 
primit şi cuvântul transmis. Cuvântul profetului este reprezentat, aici şi 
acum, drept cuvântul real al Domnului, indiferent de presupusul timp 
scurs între primirea şi transmiterea lui.39 

Subiectul mesajului este YHWH ṣebā’ôt. Cuvântul ebraic, ṣebā’ôt, în-
seamnă „oştiri“ sau „armate“ (de unde latinescul Dominus exercituum, 

„Domnul armatelor“). Traducerea expresiei în cele mai multe versiuni 
moderne mai vechi prin „Domnul oştirilor“ se bazează pe această inter-
pretare. Într-adevăr, în câteva împrejurări, se vorbeşte despre Domnul ca 
fiind Dumnezeul oştirii lui Israel (1 Sam. 17:45; Ps. 24:7–10). Problema 
este că acest titlu al lui Dumnezeu apare cu precădere în cărţile profetice 
(de 247 de ori, dintr-un total de aproape 300) şi că este frecvent în special 
în Hagai (14), Zaharia (53) şi Maleahi (24). În literatura profetică, şi alte 

„puteri“ sunt la dispoziţia Domnului atunci când Îşi execută judecata asu-
pra duşmanilor poporului Său. Prin urmare, suntem de acord cu punctul 
de vedere că ṣebā’ôt trebuie explicat nu ca genitiv, ci ca apoziţie la numele 
Domnului, cu pluralul de întărire indicând sfera cuprinzătoare a puterii lui 
Dumnezeu. El este „Domnul Atotputernic“, care are la dispoziţia Sa toată 
puterea din cer şi de pe pământ.40 

Importanţa deosebită a acestui nume trebuie evaluată în cadrul său 
istoric. Împăratul Persiei deţinea la acea vreme puterea suverană asu-
pra vastului său imperiu, incluzând mica provincie a Ierusalimului – 
Iuda. Cuvântul împăratului era lege, chiar şi pentru comunitatea iudai-
că. Dar acum evreilor li s-a transmis un alt cuvânt, cuvântul Domnului 
Atotputernic, El fiind Suveranul cel mai mare şi absolut din tot universul, 
inclusiv peste Imperiul Persan!

Mesajul Domnului a fost adresat lui Zorobabel şi lui Iosua, conform 
v. 1. Problema este că „mesajul“ pare să fie prescurtat. El priveşte numai 
ceea ce „poporul acesta“ gândea despre momentul inconvenabil pentru 
rezidirea Templului. „Mesajul“ nu putea să pretindă că are autoritatea unei 
39 Cf.  N. H. Ridderbos, „Einige Bemerkungen über den Propheten als Boten von 

Jahwe“, în Travels in the World of the Old Testament, Fest. M. A. Beek, ed. M. S. H. G. 
van Voss et al., Van Grocum, Assen, 1974, p. 211–216.

40 Cf.  O. Eissfeldt, „Jahwe Zebaoth“, Miscellanea Academia Berolinensia II/2, 1950, 
p. 128 ş.u.; comentariul de mai jos la Mal. 1:1, 4; şi Baldwin, p. 44–45. 
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revelaţii divine. Cuvintele şi gândurile poporului erau fapte definite empi-
ric şi nu trebuie să fie prezentate drept conţinut al revelaţiei. Prin urmare, 
cei mai mulţi cercetători consideră că mesajul lui Hagai către Zorobabel 
şi Iosua este continuat în v. 4–11, cu diferite sugestii cu privire la natura 
secundară a v. 2 sau a v. 3.41

Subiectul mesajului, atât în v. 2b, cât şi în v. 4–11, este, într-adevăr, ace-
laşi, deoarece ambele vorbesc de rezidirea Templului. Paralelismul din v. 2 
şi 3–4 sugerează unitatea structurală a pericopei. Pe de altă parte, destina-
tarii celor două mesaje sunt diferiţi. Versetele 1 şi 2 îi vizează pe Zorobabel 
şi pe Iosua, în timp ce v. 4–11 se adresează poporului. Distincţia aceasta 
este evidentă din următoarele: în v. 2b, referirea la popor este la persoana 
a treia plural şi foloseşte expresia care implică de obicei o categorie ab-
sentă: „poporul acesta“ (precum Koole). În v. 1 şi 2, profetul se adresează 
celor doi conducători, cu un ochi la popor.42 În v. 4–11, destinatarul era 
poporul. Poporul era ocupat, fiecare om cu casa lui (v. 9e), şi avea recolte 
slabe din cauza secetei (v. 11). Acest lucru nu era valabil pentru condu-
cătorii din primul caz, pentru că ei nu depindeau direct de recolte pentru 
supravieţuirea lor. În plus, putem presupune scene diferite pentru cele 
două mesaje: cel pentru conducători, în intimitatea casei lui Zorobabel, iar 
cel pentru popor, undeva pe platoul Templului, deoarece Hagai vorbeşte 
despre „această casă“.

Poporul acesta zice. Profetul se adresează conducătorilor şi, în Numele 
Domnului, contrazice un argument curent în popor. „Poporul acesta“ re-
prezintă partea adversă într-un proces şi referirea este validă juridic, chiar 
41 Cf. mai ales sugestiile lui Elliger cu privire la relaţia dintre v. 2 şi 3, ATD, p. 86. 

Relaţia, afirmă el, presupune o formă literară de bază, care conţine trei oracole struc-
turate metric. Editorul e răspunzător pentru hiatul dintre v. 2 şi 3. Dacă v. 2 a apar-
ţinut textului original, atunci v. 3 ar putea fi înlăturat, ca secundar. Dar atunci nu 
ştim cum a apărut inserarea. Este altceva când presupunem că v. 3 introducea iniţial 
discursul care începea în v. 4 şi că un editor a inserat v. 2, împreună cu v. 1. Editorul 
a găsit probabil aranjarea aceasta în original şi a copiat-o într-o manieră arbitrară.

 Mitchell, Sellin, Horst, Chary şi alții consideră că v. 3 (Chary, v. 3a) este o adăugire 
ulterioară. În opinia lui Beuken, op. cit., p. 30, autorul cadrului principal al Cronicii 
trebuie să-l fi găsit la începutul mesajului lui Hagai. El îl reţine şi îl adaptează la 
contextul v. 1, adăugând expresia introductivă „prin profetul Hagai“. 

 Suntem de acord cu Jones, Koole şi alții că încercările de a rearanja versetele acestea 
sunt nefondate. Ele nu sunt susţinute de istoria şi tradiţia textului.

42 Precum şi Beuken, op. cit., p. 29.
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dacă partea este absentă. Prin expresia „poporul acesta“, Domnul Îşi ex-
primă nemulțumirea provocată de ei. Sentimentul lor era contrar voii lui 
Dumnezeu şi principalelor interese ale poporului Său. Folosirea timpului 
perfect redă faptul că ceea ce a zis poporul în trecut era încă în vogă în acea 
vreme.43 Poziția sa îşi avea istoria ei. Nu era o observaţie întâmplătoare, ci 
un argument constant, pe care-l împărtăşeau cu toții. Ceea ce spuneau 
oamenii ne este prezentat într-o formă prescurtată. Profetul se referă doar 
la esenţa argumentului. Ea poate fi considerată un rezumat al cazului pro-
fetului pledat în tribunal.44 

Încă nu a venit vremea, vremea pentru rezidirea casei Domnului. În 
ebraică, structura propoziției este lapidară şi neobişnuită. Literal: „Nu este 
timp pentru venirea timpului să fie rezidită casa Domnului.“ Versiunile 
vechi par să fi tradus ebr. ‛ēt, „timp, vreme“, numai o dată. LXX şi Peşitta 
au „Nu a venit vremea pentru zidirea casei Domnului“. Targumul adaugă 
‛ad ke‛an, „«până acum» încă nu a venit vremea (pentru) casa sanctuarului 
Domnului să fie zidită“. Vulgata are nodum venit tempus domini aedifican‑
dae, „Încă nu a venit timpul să fie zidită casa Domnului“. 

Cu excepţia înlăturării unui ‛ēt, „timp“, şi a redării verbului ebraic la 
perfect sau infinitiv absolut, versiunile urmează textul ebraic. Modificarea 
general acceptată a textului, lecțiunea ‛attâ bā’, „nu a venit acum (timpul)“, 
este probabilă, dar nu absolut necesară. Cuvântul ‛ēt, „timp, vreme“, care 
precedă verbul, apare şi în Gen. 24:11: „vremea să iasă“, 29:7: „nu este vre-
mea... să strângeți“ (cf., de ex., 2 Sam. 11:1).45 Construcţia cu prepoziţia 
le şi infinitiv apare şi în v. 4 şi în Ps. 102:14 (rom. 13); 119:126; Ecl. 3:2–8. 
Observația lui Koole că verbul ebraic bô’, „a veni“, nu este folosit niciodată 
împreună cu „timp, vreme“ este incorectă.46 Avem această combinație de 
cuvinte în Is. 13:22: „vremea lui se apropie“; Ier. 46:21: „vremea nenorocirii 
îi ajunge“; Ier. 50:31 (cf. 51:33; Ezec. 7:7, 12; 16:8; 23:3 etc.): „a venit vre-
43 Cf. GKC, § 106g–l.
44 Cu privire la lipsa de măiestrie literară a stilului lui Hagai, cf.  Secţiunea IV din 

Introducere şi mai ales Beuken, op. cit., p. 202–205. Aceasta reflectă mesajul rostit. 
Naraţiunea este grăbită, abruptă, fără introduceri şi tranziţii. Nu este o compozi-
ţie literară – cu referire la remarcile lui Wolff despre profeţiile din Osea în Hosea, 
Hermeneia, trad. G. Stansell, Fortress, Philadelphia, 1974, p. 95–96; cf. p. xxiii–xxiv, 
75–76, 110–111.

45 Cf. KB, p. 746.
46 Koole se referă la Brockelmann, Syntax, § 29b.
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mea“ (cum corect arată Rudolph). Singura diferenţă faţă de textul nostru 
este că verbul precedă subiectul în toate textele menţionate.

Încercarea lui Ehrlich de a rearanja cuvintele la sfârşitul propoziției, 
pentru a spune „vremea de a zidi casa Domnului“, în loc de „timpul pentru 
casa Domnului să fie rezidită“, este superfluă. Acelaşi lucru e valabil pen-
tru observaţia lui Koole, conform căreia cuvântul lui Dumnezeu se ocupă 
de timpul (favorabil) pentru rezidire, nu de timpul Templului. Admițând 
topica aceasta neobişnuită a propoziției ebraice, sensul este evident acelaşi: 
el priveşte vremea rezidirii casei Domnului. „Timpul/Vremea Templului“ 
în sine şi fără verbul corespunzător nu are sens. Putem fi de acord, prin 
urmare, cu Koole, cu referire la Ibn Ezra, că afirmaţia din textul nostru tre-
buie considerată o zicătoare populară, deşi nu considerăm că e necesar să 
limităm zicătoarea la cuvintele „(încă) nu a venit vremea pentru casa“, şi să 
presupunem că ulterior au fost adăugate cuvintele „Domnului să fie zidită“. 

Conform poporului acestuia, vremea pentru rezidirea Templului era 
inoportună. Oamenii nu pun la îndoială necesitatea rezidirii Templului sau 
obligația lor de a-l rezidi. Argumentul lor priveşte doar momentul potrivit. 
După ei – şi cu toţii erau de acord în această privinţă – sarcina aceasta ex-
traordinară trebuie amânată puţin. Împrejurările actuale îi împiedicau să 
facă ceea ce trebuie cu siguranţă să fie făcut. Încă nu este vremea potrivită. 
Trebuie să recunoaştem validitatea argumentului lor. Împrejurările nu erau, 
într-adevăr, prielnice pentru o asemenea sarcină.

Cirus, regele persan, poruncise iniţial rezidirea Templului (Ezra 1:2–3; 
4:4), dar, conform cu Ezra 4:5, se pare că a evitat să intervină când sama-
ritenii şi alte grupuri de oameni zădărniciseră planurile de rezidire a casei 
Domnului. Situaţia aceasta a persistat în timpul întregii domnii a lui Cirus 
şi până la domnia lui Darius (Ezra 4:5). În lumea antică, zidirea templelor 
era prerogativa şi responsabilitatea regilor, iar Israel împărtăşea concepția 
aceasta. Prin urmare, nu venise încă vremea pentru rezidirea Templului, 
mai ales pentru că împăratul persan nu poruncise încă să se facă această 
lucrare (precum Koole).

Lipsa fondurilor era probabil altă piedică pentru popor. Din prici-
na secetei mari şi îndelungate, munca mâinilor lor nu produsese nimic 
(v. 10–11) şi ei înşişi nu aveau de mâncat şi de băut (v. 6, 9). Cum puteau ei 
să justifice cheltuiala presupusă de rezidirea casei Domnului? Iar conform 
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cu Zah. 8:10, vremurile acelea erau periculoase: „Nimeni nu putea să-şi 
facă lucrul în siguranţă din cauza duşmanului lui.“ 

Poporul putea chiar să invoce un argument teologic, cu referire la Ezec. 
37:24–28; 40–43, sugerând că trebuia să aştepte venirea lui Mesia, a cărui 
misiune va fi să restaureze Templul şi închinarea din Templu (precum Van 
Hoonacker). S-a sugerat chiar că se aştepta dăruirea miraculoasă a unui 
nou Templu, deoarece lui Ezechiel i s-a „arătat“ Templul pe care l-a descris, 
fără să se menţioneze necesitatea rezidirii lui. „Rezidirea era o trădare 
a speranţei escatologice.“47 Exegeţii timpurii (Ieronim, Raşi, Kimchi) au 
arătat că cei şaptezeci de ani profeţiţi (Ier. 25:11–14) pot să fi fost un con-
siderent pentru neînceperea lucrului la Templu, deoarece sfârşitul acelei 
perioade de timp, calculată de la nimicirea templului solomonic (587 î.Hr.), 
nu venise încă, în 520 î.Hr.

Dar aceste considerente şi altele similare48 nu par să-L fi impresionat 
pe Domnul. Ele nu erau în concordanţă cu binecuvântările şi obligațiile 
relaţiei Lui de legământ. Un popor care acţiona şi argumenta astfel nu 
putea fi numit „poporul Meu“. El nesocotise atitudinea strămoşului lor, 
Avraam, care L-a crezut pe Domnul (Gen. 15:6), şi uitaseră cuvântul lui 
Dumnezeu rostit prin Isaia: „Dacă nu staţi tari în credinţa voastră, nu veţi 
sta deloc“ (7:9), „Cel care se încrede nu va fi îngrozit niciodată“ (28:16); 

„În pocăinţă şi odihnă este mântuirea voastră, în linişte şi încredere este 
puterea voastră“ (30:15). Poporul confundase priorităţile sale ca popor al 
lui Dumnezeu şi apoi a tras concluzii greşite cu privire la obligaţiile lui. 
Elementul de revelaţie în referirea lui Dumnezeu la ei ca „acest popor“ este 
confruntarea cu adevăratele probleme.

Desemnarea poporului lui Dumnezeu ca hā‛ām hazzeh, „poporul 
acesta“,49 este caracteristică pentru profeţiile preexilice de osândire. Isaia 
47 Cf. R. G. Hamerton-Kelly, „The Temple and the Origins of Jewish Apocalyptic“, VT 

20, 1970, 12; şi Baldwin. 
48 În Ezec. 11:3, natura îndemnului cu privire la zidirea de case nu este clară; cf. A. W. 

Blackwood, Jr., Ezekiel: Prophecy of Hope, Baker, Grand Rapids, 1965, p. 84. Cf. şi 
Jer. 29:5.

49 Mitchell (p. 45) atrage corect atenţia asupra acestor cuvinte „rău prevestitoare“, de-
oarece aici, ca şi în Is. 8:6 şi adesea în alte pasaje, expresia „poporul acesta“ trădează 
nerăbdare şi dezaprobare. În NT avem un uzaj similar al lui hē nenéa haútē; cf. Mat. 
23:36; Marcu 8:38; Luca 11:30, 50–51; 17:25. Vezi şi Beuken, op. cit., p. 29, n. 3; şi 
Elliger, ATD, p. 86.
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a fost atenţionat „să nu urmeze căile poporului acestuia“ (8:11), iar lui 
Ieremia i s-a spus să nu se roage pentru „poporul acesta“ (7:16). Hagai 
a continuat în această linie a profeţiei (cf.  şi 2:14). Koole atrage atenţia 
asupra unei modificări remarcabile a accentului în uzajul postexilic al ter-
menului. În Zah. 8:6, varianta „rămăşiţa poporului acestuia“ este folosită 
pentru a sublinia lipsa lui de credinţă, evident, într-un context al mântu-
irii (cf. 8:11–13). Koole o consideră posibil subînţeleasă şi în referirea lui 
Hagai: poporul îndrăzneşte să nu creadă în mântuire sau în binecuvântă-
rile care decurg din ea. Aici expresia este folosită în adresarea lui Hagai 
către conducătorii poporului. Folosirea aceasta, subînțeleasă, trebuie să le 
fi amintit de propriile lor responsabilităţi, care, conform v. 12–15a, nu erau 
lipsite de consecinţe. 

3–4 Versetele 3 şi 4 formează o unitate structurală şi privesc formula 
mesagerului şi cuprinsul ei.50 Ambele versete reprezintă un paralelism ex-
tins al v. 2. În esenţă, „poporul acesta“ (v. 2) este pus în contrast cu „casa 
aceasta“ (v. 4) şi acelaşi lucru se aplică şi contrastului dintre „vremea să 
zidiți“ (v. 2) şi „vremea să locuiți“ (v. 4). Repetarea formulei mesageru-
lui în v. 3 a fost deja explicată mai sus (v. 2). Diferenţa principală dintre 
v. 1–2 şi v. 3 ş.u. se referă la persoanele cărora li se adresează mesagerul 
lui Dumnezeu. După ce a comunicat conducătorilor argumentul poporu-
lui cu privire la momentul nepotrivit, Hagai s-a adresat poporului însuşi. 
Putem presupune că ambele mesaje au fost transmise în locaţii separate, 
una în intimitatea locuinţei lui Zorobabel, iar cealaltă, în toiul activităţilor 
sărbătorii, probabil în curtea din afară a Templului. Este evident că cele 
două mesaje presupun un răstimp între ele, dar durata acestuia nu poate 
fi stabilită cu certitudine. Înclinăm să fim de acord cu punctul de vedere 
că ambele mesaje au fost transmise în aceeaşi zi. Zorobabel şi Iosua au 
primit mesajul lor în ziua întâi a lunii a şasea şi ziua aceasta, fiind o ocazie 
festivă, era potrivită pentru ca profetul să se adreseze poporului. Repetarea 
formulei mesagerului are probabil un scop retoric, de a sublinia faptul că 
Dumnezeu nu S-a lăsat fără mărturie în situaţia actuală a poporului Său 
şi de a împiedica poporul să-şi considere argument său (v. 2) drept cuvân-
tul lui Dumnezeu (precum Von Orelli). În opinia lui Baldwin, introduce-
rea emfatică a formulei mesagerului este de înţeles când presupunem că 
reprezentanții poporului îl hărțuiseră cu întrebări pe profet.
50 Cf. Beuken, op. cit., p. 30.
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4 Profetul contestă priorităţile poporului.51 Acesta pune lipsa preocu-
pării sale pentru rezidirea Templului în seama împrejurărilor economice 
nefavorabile, dar cuvântul Domnul îi va demasca scuzele. Pronumele voi 
se repetă pentru a accentua sufixul pentru aceeaşi persoană: Este vremea 
pentru voi, (pentru) voi să locuiţi în casele voastre bine zidite?“52 Ei au 
susținut că nu venise vremea pentru rezidirea Templului (v. 2). Dar acum, 
ce aveți de spus despre voi? „Vremea“ lor nu pare să fi fost nepotrivită.

Cu întrebarea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu sondează contextul 
spiritual al indiferenţei lor făţişe şi al lipsei de râvnă în slujba Domnului. 
Argumentul momentului inoportun este evident nefondat, deoarece oa-
menii, după câte se pare, avuseseră timp pentru alte lucruri – nu pentru 
Dumnezeu şi pentru Templul Său, ci pentru ei înşişi (lākem). Diagnosticul 
cuvântului lui Dumnezeu revelează faptul că poporul lui Dumnezeu, care 
fusese recent izbăvit din robia babiloniană, nu se conforma esenţei rela-
ţiei de legământ, de a căuta mai întâi împărăţia Lui şi neprihănirea Lui, 
cu promisiunea ulterioară că „toate aceste lucruri“ – case, binecuvântări 
materiale (şi spirituale) – îi vor fi date şi ele (Mat. 6:33).

Antiteza care decurge de aici sugerează atitudinea poporului şi răs-
punde argumentului său exprimat în termeni economici. Casele lor sunt 
bine zidite: lambrisate, cu acoperiş, împodobite, în timp ce casa aceasta, 
Templul, rămâne o ruină. 

O problemă majoră o prezintă sensul lui sepûnîm. Cuvântul este un 
participiu qal pasiv al rădăcinii sāpan, care înseamnă „a îmbrăca“, „a pune 
acoperiş“, „a lambrisa“. Astfel, expresia bebāttêkem sepûnîm poate fi tradu-
să: „casele voastre (care sunt) îmbrăcate/cu acoperiş/lambrisate“. Prima şi 
ultima posibilitate sugerează înfrumuseţarea caselor cu panouri/lambriuri 
de lemn. Cu sensul acesta, cuvântul este folosit în 1 Împ. 7:7 (sala tronu-
lui lui Solomon era „acoperită“ [Cornilescu, NIV], „finisată“ [RSV], avea 

„lambriuri de cedru“ [TEV]) şi Ier. 22:14.
Cu privire la Ioahaz, unul dintre regii răi din Iuda, Ier. 22:14 spu-

ne că acesta îşi construise un palat cu camere spaţioase şi ferestre mari, 
„căptuşindu-l cu cedru“ (Cornilescu, RSV). În 1 Împ.  6:15 se spune că 

51 Beuken, op. cit., p. 30, distinge două serii de versete în pericopa 1:4–11: una care se 
ocupă de neglijenţa poporului de a rezidi Templul (v. 4, 7, 8, 9b) şi alta care se ocupă 
de împrejurările economice nefavorabile (v. 5, 6, 9a, 10–11). Cf. prezentarea sa cu 
privire la dezvoltarea „genetică“ a v. 3–11 la p. 187–189. 

52 Vezi GKC, § 135g; König, Syntax, § 19. 
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Solomon a împodobit pereţii interiori ai Templului, „cu lambriuri, de la 
pardoseala Templului până la tavan“ (NIV). Cuvântul tradus „lambriu“, 
nu este însă sāpan, ci sāpâ. Obiceiul de a decora pereţii interiori acoperin-
du-i cu lambriuri de cedru nu poate fi negat, deşi se pare că el se limita la 
clădirile mari şi scumpe, de exemplu, Templul şi palatele regilor. În Hagai, 
punctul de referinţă poate fi decorarea sau finisarea caselor. Pe de o parte, 
poporul putea să-şi fi decorat casele cu materiale de lemn în exces, în 
timp ce materialul acesta era total absent în ce priveşte Templul (cf. v. 8). 
Pe de altă parte, punctul de comparaţie ar fi putut să fie finalizarea caselor, 
asigurându-le acoperământul necesar, în timp ce Templul zăcea în ruină. 
Versiunile vechi (Aquila, LXX, Vulg.) par să susţină ideea de acoperire a 
caselor. Poate că ambele puncte de referinţă trebuie luate în considerare 
în încercarea de a explica argumentul profetului. El pune în contrast ne-
păsarea lor totală faţă de casa Domnului cu zelul lor pentru propriile case. 
Aveau timpul şi mijloacele necesare pentru a-şi decora (îmbrăca/lambrisa) 
sau finaliza (acoperi) casele lor, în timp ce materialul de construcţie nece-
sar pentru Templu trebuia încă adunat, iar Templul însuşi era în ruină!53

Suntem de acord cu unii cercetători că nu trebuie să supraestimăm 
starea generală a locuinţelor din acea vreme.54 Poporul trecea prin împre-
jurări economice nefavorabile; Ierusalimul pare să fi avut doar un număr 
mic de locuitori (Zah. 1:16), chiar şi şaptezeci de ani mai târziu (Neem. 
7:4). Dar ideea este că poporul se străduia literalmente să „alerge“ pentru 
casele sale (v. 9), în timp ce nu se făcea nimic pentru rezidirea Templului.

Cuvântul ebraic ḥārēb, dintr-o rădăcină care înseamnă „a fi lipsit de 
apă şi vegetaţie“, „a fi uscat“ şi, de asemenea, „a se părăgini“, „a zăcea în 
ruine“, este folosit de Hagai cu sensul de paragină a Templului (cf. v. 9; Ier. 
22:5; 33:10–12; Ezec. 36:35, 38; Neem. 2:3, 17). Descrierea aceasta pare 
53 Comentariul lui Wiseman este potrivit: „Ar trebui poporul să locuiască în case lam‑

brisate, în timp ce lemnul este în cantitate insuficientă pentru Casa lui Dumnezeu? 
Termenul tehnic (sāpan) este folosit pentru panouri decorative (1 Împ. 7:7) şi pentru 
grinzile de acoperiş (1 Împ. 6:9) şi se poate să fi fost ales ca joc de cuvinte pentru 
verbul aramaic/babilonian cu aceeaşi ortografie, sāpānu, care înseamnă «aplatizat 
(zdrobit)», o privire piezişă la starea contrastantă a Casei Domnului“ (p. 783). Pentru 
puncte de vedere alternative, cf. Rudolph; Ackroyd, Exile, p. 155, n. 9; Koole; şi alții, 
care traduc toate „lambrisate“; Mitchell; Baldwin; Winton Thomas; Steck, ZAW 3, 
1971, p. 362, care traduc toate „cu acoperiş“.

54 N. H. şi J. Ridderbos, Koole şi alții.
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contrară naraţiunii din Ezra 3:6–13, conform căreia lucrarea la Templu 
începuse deja cu cincisprezece ani înainte. Poporul a dat bani pentru plata 
cheltuielilor şi chiar a apelat la cetăţile Tir şi Sidon, pentru a aduce cedri 
din Liban. A reuşit să pună temelia Templului, dar apoi lucrarea a fost ză-
dărnicită de duşmanii săi (Ezra 4). Prin urmare, F. I. Andersen sugerează 
că ḥārēb ar trebui tradus „părăsit“, cu observaţia că „nu este ceva nemai-
pomenit ca un profet să-şi îngăduie să folosească hiperbola“.55 Dar dacă 
fundaţia e abandonată, Templul e tot în ruină. 

5–6 Versetele 5 şi 6 sunt legate de v. 2, 3 şi 4 atât prin logică (we‛attâ),56 
cât şi prin conţinut. Ele prezintă relaţia dintre paragina Templului şi îm-
prejurările economice nefavorabile ale poporului.

Şi acum. Expresia aceasta presupune o concluzie trasă din afirma-
ţia precedentă şi introduce o nouă afirmaţie. Aşa vorbeşte Domnul cel 
Atotputernic. Formula mesagerului accentuează aspectul revelator al me-
sajului ce urmează. Luați seama la căile voastre (lit. „puneţi-vă inima la/
puneți la inimă căile voastre“). Sarcina aceasta de „a lua în seamă“ sau de 

„a lua aminte“ este una dintre expresiile caracteristice lui Hagai (v. 5, 7; 
2:15, 18). În Is. 41:20–24, śîm lēb, „luaţi seama“ sau doar „luați“ este sino-
nim cu verbele ebraice pentru „a pricepe“ (hiśkîl), „a vedea“ (rā’â) şi „a şti“ 
(yāda‛).57 În context, verbele acestea se referă la priceperea înţelesului real 
al „evenimentelor“ istorice şi escatologice. Acelaşi lucru e valabil pentru 
expresia „puneţi inima“. Poporul trebuie să ia seama, să se gândească bine 
la împrejurările şi experienţele sale, ca să tragă din ele concluziile corecte. 
Trebuie să se gândească la situaţia şi soarta sa din perspectiva a ceea ce 
Dumnezeu a vrut de la el şi a intenţionat pentru el. „Trebuie să vă puneţi 
inima asupra căilor voastre [‛al‑darkêkem]“ în sensul dublu al „ceea ce 
faceţi şi la ce conduce“.58 Poporul a acţionat în mod obişnuit, a semănat 
55 F. I. Andersen, „Who Built the Second Temple“, Australian Biblical Review 6, 1958, 

p. 1 ş.u.
56 Cf. H. Brongers, „Bemerkungen zum Gebrauch des adverbialen w‛attâh im AT“, VT 

15, 1965, p. 289–299.
57 Cf. şi 1 Sam. 9:19; 21:12; 25:25; 2 Sam. 13:13; 19:19; Is. 57:1; Ier. 12:11 etc.; şi cu 

verbul šît: Ex. 7:23; Ps. 49:1; Prov. 24:32; 27:23.
58 Cf. Driver şi Ieronim: quae feceritis et quae passi sitis; de asemenea, A. Gros, Le thème 

de la Route dans le Bible, 1954; şi Koole. În opinia lui G. A. Smith, „căile voastre“ nu 
poate să însemne, aici sau în altă parte, „purtarea voastră“, ci, evident, din ceea ce 
urmează, „căile pe care aţi mers, modul în care au mers lucrurile pentru voi – ano-


