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Abstract

Between the figures shown on the pages of Old Testament, the prophets occupy

an important place. They were faithful people, chosen by God to be His messengers to

the Jewish people who deviated from the divine commandments. Prophets had

inspirations, visions or they talked directly with God. They had the courage to face the

Kings, even at the cost of their lives. Although most of the prophets were men,

though there were cases when the women performed this function. This article

presents two prophetesses of the Old Testament, Miriam and Huldah, focusing on

their role in keeping the faith, emphasizing their courage and devotion.
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Proorocița Mariam

~ntre personalit\]ile Vechiului Testament care s-au distins prin

devotamentul lor fa]\ de poporul ales, un loc important `l ocup\

Mariam ( ִמְריָם), sora lui Moise. Originea etimologic\ a numelui ei

este [i ast\zi discutat\. Astfel, Otto Bardenhewer afirm\ c\ Maria, cu

forma ei mai veche Mariam, `nseamn\ „frumoas\”, „corpolent\”,

„gr\su]\” (din ebraicul marah)1. H. Grimme sus]ine c\ acest nume

este de factur\ arabic\, `nsemnând: „rudenia mea este Cel ~nalt (Dum-

nezeu)”2. Al]i exege]i traduc cuvântul prin „merit”, „iubitoare”3. Mi-

dra[ul Ialkuth Shimoni asociaz\ numele Mariam adjectivului mar,

c\ci aceasta s-a n\scut `ntr-o vreme `n care egiptenii f\ceau evreilor

1  H. Grimme, Der Name Miriam, `n „Biblische Zeitschrift”, VII, Frieburg, Breisgau,

I. Göttsberger und Sickenberger, 1909, p. 245.
2  Ibidem, p. 251.
3  P. Heinsch, Das Buch Exodus. Die Heilige Schrift des Alten Testaments, Bonn,

Hanstein, 1934, p. 127.
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via]a amar\. De asemenea, el poate s\ provin\ din cuvântul egip-

tean mer, „dragoste”4.

Ea s-a n\scut `n Egipt, aproximativ cu cincisprezece secole `nainte

de ~ntruparea Mântuitorului Hristos, `ntr-o familie de oameni reli-

gio[i5. A crescut `ntr-o atmosfer\ moral\, pioas\, tat\l s\u numindu-se

Amram, iar mama sa Iohabed (fiica lui Levi) (Numerii 26, 59; I Cro-

nici 5, 29).

Când apare pentru prima dat\ `n Biblie, nu i se dezv\luie nu-
mele, precizându-se doar c\ este „sora copilului”, adic\ a lui Moise
(Ie[irea 2, 4). Trebuie spus c\, `n acea vreme, Faraon d\duse un or-
din inuman, acela de a ucide la na[tere pe to]i copiii evrei de parte
b\rb\teasc\6. De[i unele moa[e nu au respectat voin]a legiuitorului
(Ie[irea 1), totu[i pericolul plana asupra vi]ei neamului evreiesc7.
Capitolul al doilea al c\r]ii Ie[irea ne prezint\ episodul venirii pe lume
a lui Moise, cel care, pentru a fi salvat de la moarte, a fost a[ezat de
mama sa pe malul Nilului, „`ntr-un co[ de papur\ uns cu catran [i cu
smoal\” (Ie[irea 2, 3). {ansa i-a surâs pruncului, deoarece fiica lui
Faraon, venind s\ se scalde, a auzit plânset de copil, a g\sit co[ul as-
cuns `n stuf\ri[ [i, f\cându-i-se mil\, a decis s\ nu-l piard\8. Ba mai
mult, la recomandarea lui Mariam, a tocmit doic\ pentru copil pe
`ns\[i mama pruncului, c\ruia i-a pus numele Moise, c\ci `[i zicea:
„Din ap\ l-am scos !” (Ie[irea 2, 10)9. Actele salutare s\vâr[ite de cele

4  Richard R. Losch, All the People in the Bible: An A-Z Guide to the Saints,

Scoundrels, and Other Characters in Scripture, Grand Rapids, Michigan, Eerd-

mans Publishing, 2008, p. 296.
5  Pr. Nicolae Neaga, Personalit\]i feminine `n epoca Vechiului Testament, `n

„Mitropolia Ardealului”, an IV (1959), nr. 9-10, p. 666.
6  O interpretare alegoric\ a acestui pasaj scripturistic g\sim la Sfântul Grigorie

de Nyssa, Despre via]a lui Moise, `n col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti” (PSB), 2,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1982, pp. 38-39.
7  Shemot Raba sus]ine c\ Miriam [i mama sa erau cele dou\ femei care au re-

fuzat s\ ucid\ copiii evrei la na[tere, a[a cum le ordonase faraonul. Vezi Viorica
S. Constantinescu, Baruch Tercatin, Dic]ionar de personaje biblice [i reprezen-
tarea lor `n arte, Bucure[ti, Editura Hasefer, 2002, p. 220.

8  „Eu cred c\ fiica lui Faraon se poate considera a fi imaginea Bisericii, care
este o adunare de neamuri, cu toate c\ tat\l ei, el `nsu[i, este nedrept [i necredin-
cios.” Origen, Omilia II - Despre moa[e, IV, `n Omilii la Ie[ire, col. PSB, 6, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1981, p. 68.

9  Miriam poate `nchipui „ceata Apostolilor”, care, `n vremea p\timirii Mântuito-

rului, st\tea deoparte [i a[tepta s\ vad\ ce are s\ se `ntâmple. Cf. Ioan Sorin Usca,

Vechiul Testament `n tâlcuirea Sfin]ilor P\rin]i, vol. II: „Ie[irea”, Editura Christiana,

Bucure[ti, 2002, p. 5.
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trei femei au o importan]\ deosebit\ pentru na]iunea iudaic\, deoa-

rece, `n felul acesta, s-a asigurat men]inerea `n via]\ a celui ce va con-

tribui `n mod covâr[itor la izb\virea israeli]ilor din robia egiptean\. 

Abia `n momentul Ie[irii din Egipt afl\m numele surorii lui Moise:

„Atunci a luat Mariam prooroci]a, sora lui Aaron, timpanul `n mâna

sa, [i au ie[it dup\ dânsa toate femeile cu timpane [i d\n]uind. {i

r\spundea Mariam `naintea lor: «S\ cânt\m Domnului, c\ci cu slav\
s-a preasl\vit ! Pe cal [i pe c\l\re] `n mare i-a aruncat!»” (Ie[irea

15, 20)10. Timpanul sau tamburina era un instrument muzical ob-

]inut prin a[ezarea unei buc\]i de piele peste un cerc de lemn sau

metal. Sunetul era produs prin lovirea cu pumnul a pielii astfel `n-

tins\. ~ntreg capitolul al XV-lea al C\r]ii Ie[irea reprezint\ un imn de

slav\ adus lui Dumnezeu, prin care se celebra eliberarea copiilor lui
Israel din robia egiptean\ [i trecerea lor glorioas\ prin Marea Ro[ie.

Moise intoneaz\ cântarea cu `ntreg poporul, Mariam f\cându-se di-

rijoare `n corul femeilor. 

Din versetul 20, afl\m c\ Mariam era prooroci]\11. ~n perioada

premonarhic\, doar ea [i Debora au `ndeplinit aceast\ misiune.

Ele `ns\, spre deosebire de b\rba]ii profe]i, erau excluse de la con-

ducerea cultului. Dac\ vorbim de atribu]iile lor, putem spune c\

aveau darul de a vesti voia divin\, se distingeau prin capacitate de

discern\mânt [i judecat\, excelau `n arta comunic\rii12.

Literatura midra[ic\ explic\ rolul de prooroci]\ al lui Mariam. Ea
ar fi avut un rol determinant `n na[terea lui Moise, dezv\luindu-i

10  „Cu slav\ s-a prosl\vit, cal [i c\l\re] a aruncat `n mare!, `nseamn\ patima cea

cu multe picioare, cea dobitoceasc\ [i furioas\, adic\ pofta; [i `mpreun\ cu ea c\-

l\re]ul `nc\lecat pe cal, care, datorit\ pl\cerilor, las\ slobode frâurile; pe ace[tia

i-a aruncat `n mare, i-a aruncat adic\ `n `nv\lm\[elile lume[ti. Tot a[a spune [i

Platon `n dialogul Despre suflet, c\ [i c\l\re]ul [i calul care nu-i st\pânit – partea

ira]ional\ a sufletului, care se `mparte `n dou\, `n mânie [i poft\ – sunt arunca]i

la p\mânt.” Sfântul Clement Alexandrinul, Stromatele, V, LII, 5 [i LIII, `n col. PSB,

5, Bucure[ti, EIBMBOR, 1982, p. 341.
11  „A luptat al\turi de profet [i a dep\[it `n `n]elepciune pe femeile vrednice

de la evrei.” Sfântul Clement Alexandrinul, Stromatele, IV, XIX, 119, `n col. PSB, 5,

p. 287.
12  Talmudul Meghilla 14a precizeaz\: „Au fost [apte profetese: Sarra, Miriam,

Debora, Ana, Abigail, Hulda [i Estera”. Origen o consider\ profetes\, al\turi de

Debora [i Hulda. Cf. Ioan Sorin Usca, op. cit., p. 55. Citatele talmudice au fost pre-

luate din Le Talmud de Jérusalem, traduit par Moïse Schwab, Paris, Maisonneuve et

Larose, 1977; A. Cohen, Talmudul, traducere din francez\ de C. Litman, Editura

Hasefer, Bucure[ti, 2007.
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tat\lui ei planul lui Dumnezeu: „Tu e[ti menit s\ ai un fiu care se

va ridica [i-l va salva pe Israel din mâinile egiptenilor”. Aici se

vede competen]a fiicei lui Amram `n descoperirea viitorului. Acesta

din urm\, dezn\d\jduit de porunca lui Faraon, ca to]i pruncii de

parte b\rb\teasc\ ai evreilor s\ fie arunca]i `n Nil, se desparte de

so]ia sa. Mariam l-a convins s\ se `ntoarc\ acas\, dansând atunci

când p\rin]ii ei s-au rec\s\torit. Odat\ cu na[terea lui Moise, rolul

ei de prooroci]\ a `ncetat: „Atunci când s-a n\scut Moise, toat\ casa

s-a umplut de lumin\; s\rutând-o pe Mariam pe cre[tet, tat\l ei i-a

spus: «Profe]ia ta s-a `mplinit!»” (Sotah 13a; Megillah 14b)13.

Urm\torul pasaj biblic `n care apare Mariam este cel cuprins `n

Cartea Numerii, la capitolul XII. Astfel, observ\m cum Mariam `m-

preun\ cu Aaron se r\zvr\tesc `mpotriva lui Moise, din pricina c\s\-

toriei acestuia cu o etiopian\: „Mariam [i Aaron vorbeau `ns\ `mpo-

triva lui Moise pentru femeia etiopian\ pe care o luase Moise, c\ci

Moise era c\s\torit cu o etiopian\” (Numerii 12, 1). A fost Moise mo-

nogam sau poligam, de vreme ce el s-a c\s\torit [i cu o „etiopian\”?

Fericitul Augustin, Talmudul, Neofi]ii, Ibn Ezra, Rashbam, Chizkuni

[i al]i exege]i consider\ c\ femeia etiopian\ [i Sefora sunt una [i

aceea[i persoan\14. Dimpotriv\, Sfântul Chiril al Alexandriei afirm\

c\ Moise a fost poligam [i pe bun\ dreptate l-au apostrofat Aaron

[i Mariam. El d\ acestui episod o interpretare alegoric\: Mariam

este chipul Sinagogii; frustrarea ei vine din aceea c\ femeia neagr\/

etiopian\, simbolizând „Biserica din neamuri”, l-a determinat pe

Moise, adic\ pe poporul lui Dumnezeu, s\ p\r\seasc\ legea veche

[i s\ `mbr\]i[eze o alt\ rânduial\, „care `nfrumuse]eaz\ [i albe[te

fa]a” (legea cre[tin\)15. 

Din textul de la Numerii, ne d\m seama c\ se desf\[oar\ o ade-

v\rat\ lupt\ pentru putere `ntre Aaron [i Mariam, pe de o parte, [i

Moise, pe de alt\ parte, acuzele `mpotriva conduc\torului evreu

13  David Hadad, Ma'asei Avot: stories and teachings from the lives of the sages

of Pirkei Avot, Feldheim Publishers, Jerusalem, 2007, p. 4.
14  Jean Calvin, Commentaries on the four last books of Moses, arranged in the

form of a Harmony, vol. IV, The Calvin Translation Society, Edinburgh, 1855, p. 43;

Seymour Rossel, The Torah: Portion by Portion, Torah Aura Productions, Los An-

geles, 2007, p. 234; Shera Aranoff Tuchman, Sandra E. Rapoport, Moses' Women,

Jersey City, New Jersey, KTAV Publishing House, 2008, p. 206.
15  Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Numerii. Despre Hristos [i sinagoga

iudeilor, 2, `n col. PSB, 39, EIBMBOR, Bucure[ti, 1992, pp. 407-410.
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având menirea s\-i [tirbeasc\ autoritatea: „Ei ziceau: «Oare numai cu

Moise a gr\it Domnul ? N-a gr\it El, oare, [i cu noi ?»” (Numerii 12, 2).

Acest spirit de frond\ a stârnit mânia Domnului, Care a pedepsit-o

pe Mariam cu lepr\, o boal\ necru]\toare, incurabil\: „{i s-a aprins

mânia Domnului asupra lor [i, dep\rtându-se Domnul, s-a dep\rtat

[i norul de la cort [i iat\ Mariam s-a f\cut alb\ de lepr\, ca z\pada.

{i când s-a uitat Aaron la Mariam, iat\, era leproas\” (Numerii 12, 10).

Se pune `ntrebarea: de ce nu a fost pedepsit [i Aaron `n acest fel?

Poate pentru faptul c\ Mariam a fost ini]iatoarea mi[c\rii revendi-

cative sau pentru arogan]a de a-[i fi acordat titluri nemeritate. Cert

este faptul c\ Aaron, cuprins de compasiune [i trecând peste orgo-

liul personal, mijloce[te pentru iertarea [i vindecarea lui Mariam:

„Atunci a zis Aaron c\tre Moise: «Rogu-m\, domnul meu, s\ nu ne

socote[ti gre[eala c\ ne-am purtat r\u [i am p\c\tuit! Nu `ng\dui, dar,

s\ fie Mariam ca cel n\scut mort, al c\rui trup, la ie[irea din pânte-

cele mamei sale, este pe jum\tate putred»” (Numerii 12, 11-12). La

interven]ia lui Moise, Dumnezeu o vindec\ pe Mariam16, nu f\r\ a

trece [apte zile pentru cur\]ire: „Domnul a zis `ns\ c\tre Moise: «Dac\

tat\l ei ar fi scuipat-o `n obraz, oare n-ar fi trebuit s\ se ru[ineze

[apte zile? A[adar s\ fie `nchis\ [apte zile afar\ din tab\r\, dup\ aceea

s\ intre». {i a [ezut Mariam `nchis\ afar\ din tab\r\ [apte zile [i

poporul n-a plecat la drum pân\ nu s-a cur\]it Mariam” (Numerii

12, 14-15)17. 

Urm\toarea referire scripturistic\ la Mariam `i anun]\ decesul:

„~n luna `ntâi a ajuns toat\ ob[tea fiilor lui Israel `n pustiul Sin [i s-a

oprit poporul `n Cade[. {i a murit Mariam [i a fost `ngropat\ acolo”

(Numerii 20, 1). Urm\torul verset subliniaz\ faptul c\ poporul su-

ferea din lips\ de ap\. Din asocierea celor dou\ versete a ie[it le-

genda fântânilor lui Mariam. Ei i se atribuie `n mare parte supra-

vie]uirea evreilor `n pustie, fiindc\, imediat dup\ `nmormântarea

ei la Cade[, poporul a sim]it din plin lipsa lichidului vital. Aceast\

idee mi se pare cel pu]in exagerat\, deoarece, a[a cum reiese din

16  Sfântul Chiril al Alexandriei afirm\ c\ fiii lui Israel, dimpreun\ cu Mariam,

dup\ ce au p\r\sit p\catul s-au cur\]it. Cf. Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la

Numerii. Despre Hristos [i sinagoga iudeilor, 3-4, `n col. PSB, 39, pp. 410-415. 
17  Ann Spangler, Jean E. Syswerda, Women of the Bible: A One-Year Devotional

Study of Women in Scripture, Zondervan Publishers, Grand Rapids, Michigan, 1999,

pp. 97-98. 
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textele scripturistice, rolul major `n aceast\ privin]\ l-a avut Moise

[i nu sora lui18. 

Peste cinci secole de la dispari]ia ei, profetul Miheia avea s\

reaminteasc\ poporului ales cuvintele Domnului: „Eu sunt Cel ce

te-am scos din ]ara Egiptului [i din casa robiei te-am r\scump\rat [i

]i-am trimis `nainte pe Moise, pe Aaron [i pe Mariam!” (Miheia 6, 4).

Plecând de la acest verset, rabi Yose afirma c\ „Israel a fost binecu-

vântat cu trei buni conduc\tori: Moise, Aaron [i Mariam” (Ta'anit,

9a)19. Mai târziu, `ntre aceștia a fost inclus [i David (Yoma, 86b).

Lui Mariam i se atribuie [i titlul de parnas, acesta fiind considerat

`n mod obi[nuit un apanaj al b\rba]ilor, parnasim fiind cei care

conduceau comunit\]ile iudaice20. 

De[i Vechiul Testament nu precizeaz\ dac\ ea s-a c\s\torit sau

nu, totu[i, Talmudul afirm\ c\ ea s-ar fi m\ritat cu Chaleb [i ar fi avut

un fiu, pe Hur (Sotah, 11b)21. Dimpotriv\, Iosif Flaviu `l consider\

pe Hur ca fiind so]ul lui Mariam22.

Talmudul babilonian (Hullin, 92a) o asociaz\ pe Mariam cu

legenda fântânii23. Tocmai de aceea, `n]elep]ii evrei credeau c\ fân-

tâna surorii lui Moise se afl\ chiar pe malul Tiberiadei, apa ei r\-

coritoare contribuind din plin la inspira]ia tâlcuitorilor Torei. Tot

astfel, hasidimii din partea est-european\ erau convin[i de faptul

c\ o cântare intonat\ de evrei `n preajma unei fântâni ar contribui

18  Carl Hermann Kraeling, The Synagogue, vol. VIII, first part, Yale University

Press, New Haven, Connecticut, 1956, p. 124.
19  Tamara Cohn Eskenazi, Andrea L. Weiss, The Torah: A Women's Commen-

tary, Women of Reform Judaism, New York, 2008, p. 401.
20  Ace[tia erau ale[i de `n]elep]i [i erau valida]i de popor (Berachot, 55a). ~n

mediul a[kenaz, cu termenul de parnasim erau desemna]i pre[edin]ii sinagogilor.

Adele Berlin, Maxine Grossman, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion,

Second Edition, Oxford University Press, New York, 2011, p. 553.
21  Ca so]ie a lui Chaleb, este cunoscut\ [i sub numele de Ephratah. Acest nume

se traduce prin „cea rodnic\”.
22  M. Kalisch, A Historical and Critical Commentary on the Old Testament. Shemot:

Exodus, Green and Longmans Publishers, London, 1855, p. 310; Dumitru Bondalici,

Enciclopedia marilor personalit\]i din Vechiul [i Noul Testament, Editura Andre-

iana, Sibiu, 2010, p. 224.
23  Joel Lurie Grishaver, Stories We Pray: Insights Into the Inner-Work of Jewish

Worship, Torah Aura Producations, Los Angeles, 2012, p. 89.
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`n mod substan]ial la reapari]ia acesteia [i `n alte locuri24. Apoi,

Mishneh Avot consider\ c\ fântâna cu pricina a fost creat\ `n aju-

nul Shabbatului, `n amurgul celei de-a [asea zile a crea]iei25.

Proorocița Hulda

O alt\ personalitate feminin\ din Vechiul Testament a fost proo-

roci]a Hulda (ֻחְלָּדה)26, so]ia unui func]ionar de la templul din Ieru-

salim27. A tr\it pe vremea regelui Iosia, `n cea de-a doua jum\tate

a secolului VII `.d.Hr. (aprox. 639-609). Este men]ionat\ `n cartea

a IV-a a Regilor [i `n cartea II Paralipomena. ~n prima surs\ scrip-

turistic\ men]ionat\ ni se precizeaz\ faptul c\ arhiereul Hilchia a

g\sit „`n templul Domnului cartea legii” (IV Regi 22, 8)28. Apoi, slu-

jitorul Domnului a dat-o lui {afa, scribul regelui, care i-a citit-o lui

Iosia. Ascultând `nv\]\tura din cartea g\sit\, cel rânduit s\ fie condu-

c\torul politic lui Israel `[i sfâ[ie hainele `n semn de doliu, `n]elegând

c\ pedeapsa Domnului este asupra celora care `i calc\ poruncile.

Ba mai mult, el con[tientizeaz\ faptul c\ poporul aflat sub condu-

cerea sa nu a `mplinit câtu[i de pu]in legea divin\ (IV Regi 22, 11).

Tocmai de aceea, regele porunce[te „arhiereului Hilchia, lui Ahicam,

fiul lui {afan, lui Acbor, fiul lui Miheia, lui {afan Scriitorul [i lui

24  Pauline Bebe, Femeile [i iudaismul, traducere de Janina Iano[i, Editura Ha-

sefer, Bucure[ti, 2002, p. 178; Zev Vilnay, Agadoth Erets-Israel, J.P.S., Philadelphie,

1975, pp. 182-184.
25  Lori Hope Lefkovitz, In Scripture: The First Stories of Jewish Sexual Iden-

tities, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland, 2010, p. 172.
26  Numele ei `nseamn\ „nev\stuic\”. Face parte din grupul celor [apte pro-

fetese ale Vechiului Testament (Megillah, 14a), singura men]ionat\ `n perioada mo-

narhiei. Cf. Ronald L. Eisenberg, Essential Figures in the Bible, The Rowman &

Littlefield Publishing Group, Lanham, Maryland, 2012, p. 90. Era so]ia lui {alum,

cel care purta grij\ de ve[mintele Templului de la Ierusalim. ~n aceea[i perioad\ pro-

fe]eau Ieremia (621-580 `.d.Hr) [i Sofonie (640 `.d.Hr.). Cf. Dumitru Bondalici,

op. cit., p. 111.
27  Numele lui era Shallum. A fost o mare personalitate a timpului s\u. Zilnic

oferea ap\ trec\torilor, iar pentru jertfa sa Dumnezeu i-a d\ruit so]iei sale darul

profe]iei. Fred Skolnik, Michael Berenbaum, Encyclopaedia Judaica, vol. 9, Se-

cond Edition, Ilustrated, Macmillan Publishers, New York, 2007, p. 581.
28  Cartea legii (vivlion tu nomu). Vezi [i Deuteronom 28, 16; 29, 20; 30, 10;

31, 26; Iosua 1, 8; 8, 34) (Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament `n tâlcuirea Sfin]ilor

P\rin]i, vol. IX: Ezdra, Neemia, Estera, Editura Christiana, Bucure[ti, 2007, p. 395.
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Asaia, sluga regelui,” s\ mearg\ la prooroci]a Hulda, so]ia lui {alum,

pentru a afla voia lui Dumnezeu `n privin]a propriei persoane [i a

poporului nelegiuit: „Merge]i [i `ntreba]i pe Domnul pentru mine [i

pentru popor [i pentru tot Iuda despre cuvintele acestei c\r]i g\site,

c\ci mare este mânia Domnului ce s-a aprins asupra noastr\, pentru

c\ p\rin]ii no[tri n-au ascultat cuvintele c\r]ii acesteia, ca s\ se

poarte dup\ cele ce ni s-au poruncit” (IV Regi 22, 13)29. Dreg\torii

procedeaz\ `ntocmai, iar femeia, inspirat\ de Dumnezeu, confirm\

pedeapsa pentru idolatria poporului: „Iar ea le-a zis: «A[a gr\ie[te

Domnul Dumnezeul lui Israel: spune]i omului care v-a trimis la

mine: a[a zice Domnul: voi aduce r\u asupra locului acestuia [i

asupra locuitorilor lui, dup\ toate cuvintele c\r]ii pe care a citit-o

regele Iudeii. Pentru c\ M-au p\r\sit [i t\mâiaz\ al]i dumnezei, ca

s\ m\ a]â]e cu toate lucrurile mâinilor lor, s-a aprins mânia Mea

asupra locului acestuia [i nu se va stinge»”. Profe]ia continu\ de-

spre soarta regelui: „Iar regelui lui Iuda, care v-a trimis s\ `ntreba]i

pe Domnul, spune]i-i: «A[a zice Domnul Dumnezeul lui Israel de-

spre cuvintele pe care tu le-ai auzit: deoarece s-a muiat inima ta [i tu

te-ai smerit `naintea Domnului, când ai auzit ce am gr\it Eu asupra

locului acestuia [i asupra locuitorilor lui, c\ vor fi ]inta groazei [i a

blestemului, [i ]i-ai rupt ve[mintele [i ai plâns `naintea Mea, de aceea

[i Eu te-am auzit, zice Domnul. De aceea, iat\, te voi ad\uga la p\-

rin]ii t\i [i vei fi pus `n gropni]a ta cu pace; [i nu vor vedea ochii

t\i toate acele nenorociri pe care le voi aduce asupra locului aces-

tuia»” (IV Regi 22, 15-20). Cuvintele Huldei `i sunt aduse la cuno[-

tin]a lui Iosia, care `ncepe o campanie de `nl\turare a idolatriei din

Israel, reinstaurând legea Domnului, inclusiv s\rb\toarea pascal\.

Cu toate acestea, cele prevestite prin gura prooroci]ei se `mplinesc,

cu excep]ia mor]ii regelui, care survine `n timpul b\t\liei din valea

Meghido (IV Regi 22, 26-30; II Paralipomena 35)30. 

Hulda este una din pu]inele prooroci]e din Vechiul Testament,

al\turi de Miriam, sora lui Moise, Debora, Noadia31, prooroci]a

anonim\ la care face referire proorocul Isaia (Isaia 8, 3). Ea locuia

29  Burke O. Long, 2 Kings. The Forms of the Old Testament Literature, vol. X,

Eerdmans Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1991, p. 263.
30  Lisa Wilson Davison, Preaching Women of the Bible, Chalice Press, Atlanta,

2006, p. 67. 
31  Falsa prooroci]\ din Neemia 6, 14.
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`n Ierusalim, „`n desp\r]itura a doua”. Aceste cuvinte sunt interpre-

tate ca desemnând un loc de studiu, unde oamenii erau instrui]i

`n cunoa[terea Legii. Mi[na ne arat\ c\ por]ile dinspre sud ale Mun-

telui Templului se numeau „Por]ile Huldei”, ca o recunoa[tere peste

timp a faimei [i `n]elepciunii de care s-a bucurat profetesa32. Exe-

ge]ii se `ntreab\ de ce a fost consultat\ ea [i nu Ieremia, care

profe]ea cam `n aceea[i perioad\. Midra[ul ofer\ mai multe expli-

ca]ii plauzibile: `n momentul acela Ieremia era ocupat cu alte

profe]ii; apoi, Hulda ar fi fost `nrudit\ cu Iosia, ceea ce ar justifica

alegerea f\cut\. Un alt interpret al Bibliei, Radak, afirm\ c\ ea pro-

fe]ea doar pentru partea femeiasc\, ceea ce vine flagrant `n contra-

dic]ie cu relatarea scripturistic\. Unii consider\ c\ prooroci]a era

rud\ cu Ieremia, sub obl\duirea c\ruia profe]ea. Al]ii o critic\, spu-

nând c\ era mândr\ precum Debora, comparând-o cu o nev\stuic\.

Drept m\rturie acestei supozi]ii, ei aduc textul de la IV Regi 22, 15:

„Spune]i omului care v-a trimis la mine”, `n loc de „Spune]i regelui”,

cum ar fi fost normal (Megillah, 14b)33. 

Prooroci]a Hulda ocup\ un loc `nsemnat `n istoria poporului

evreu, deoarece a contribuit `n mod hot\râtor la reforma religioas\

din timpul regelui Iosia, menit\ s\ readuc\ poporul la cultul mono-

telist. Astfel, legile dumnezeie[ti redevin normative pentru to]i israe-

li]ii. Ea `[i probeaz\ darul minunat al proorociei, „validând Cartea

Legii”34 descoperit\ de arhiereul Hilchia `n „casa lui Dumnezeu”.

Este o femeie cu autoritate, care s-a f\cut mesagera voin]ei divine.

Concluzii

~n istoria zbuciumat\ a poporului ales au fost cazuri, [i nu pu]ine,

`n care femei `nzestrate cu calit\]i excep]ionale s-au ridicat deasupra

tuturor opreli[tilor, deasupra tuturor prejudec\]ilor [i automatismelor

32  Unii comentatori consider\ c\ ea ar fi avut chiar o „academie `n Ierusalim”

(Joyce Hollyday, Clothed With the Sun: Biblical Women, Social Justice, and Us,

Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1994, p. 33.
33  Kurkushta-Huldah. Cf. Paul Isaac Hershon, A Talmudic Miscellany: A Thou-

sand and One Extracts from the Talmud, the Midrashim and the Kabbalah,

Routledge Publishing House, London, 2000, p. 20. 
34  Este vorba de cartea Deuteronomul, descoperit\ `n cca 623-622 `.d.Hr. Cf.

Matthew Henry, An exposition of all the books of the Old and New Testaments, W.

Gracie Publishing House, London, 1808, p. 20.
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sociale, [i s-au implicat `n mod substan]ial `n activitatea de ridicare,

de prop\[ire a omului, `n general. De[i mai firave din punct de

vedere fizic, unele personaje feminine au uimit prin determinarea,

for]a interioar\ [i devotamentul cu care au slujit aproapele35. Astfel,

femeile din Vechiul Testament se disting prin dou\ mari virtu]i: evla-

via [i dragostea fa]\ de na]iunea din care f\ceau parte. Eroismul

unora dintre ele impresioneaz\ [i acum, la trecerea atâtor veacuri de

la marile evenimente relatate `n paginile Sfintei Scripturi. Exemple

precum: Mariam, Hulda, Debora, Estera, Iudita, Susana sunt eloc-

vente `n acest sens.

35  James R. Baker, Women's rights in Old Testament times, Signature Books,

Salt Lake City, Utah, 1992, p. XI.


