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RelaJiile intemaJionale din vechiul Orient Apropiat, reflectate
in cartea profetului Amos

Imperiile din vechiul Orientul Apropiat s-au confruntat
intotdeauna cu problema men{inerii domina{iei asupra teritoriilor cucerite
pentru o perioadd de timp c6t mai lungd. Aceast[ problemd a ap[rut odata
cu primele rdzboaie de cucerire. Pentru a-qi atinge scopul, la lnceput,
imperiile au folosit violenla, teroarea qi frica frrd a se preocupa de viala
populaliilor supuse. Odat5 cu trecerea timpului a devenit evidentl
ineficienla acestor metode. Astfel de metode nu mai erau potrivite pentru
o lume antic[ ce ajunsese sd recurgd din ce in ce mai pulin la violenld gi
crim[ atdt contra populaliilor c6t gi contra indivizilor. in plus, uciderea,
violenla sau distrugerea integrall a popula{iilor nu era in lavoarea
cuceritorilor pentru cA odatd cu pierderea populaliei, pimdnturile bogate
erau pustiite 9i deveneau degert. Regii din Asiria gi Babilon tratau
populaJiile cucerite intr-o manierd total diferitd, folosind exilul qi

deportarea. Elitele, precum preolii, administratorii, inv5lalii qi agricultorii
pricepu{i erau deporta}i din casele lor pe p6mdnturi strdine. in locul lor
erau aduse persoare cu abilitdli similare provenind din alte teritorii
cucerite. In acest fel, conducltorii locali erau inlocuili de persoane de
acelagi rang, dar de etnii diferite qi strdine. Scopul acestor manevre era
desplrlirea populafei de liderii sli prin aplicarea principiului ,,separd gi
domin[". Dar nici aceastd metodi nu a fost eficientd pe o perioadd
indelungatd, pentru cd in timp, populaliile bdqtinaqe gi grupurile deportate
s-au unit pentru a se impotrivi puterii dominatoare. Orice confi:untare
intre culturi diferite, in special intre una cuceritoare gi una cuceritd, duc la
influenle de ambele pirfi. Asimilarea valorilor unei culturi diferite, este,
de obicei, un proces benefic, dar c6nd un popor adopti doar formele
celeilalte culturi, fdrd nici un fel de considerale fald de valorile care stau
la bazd, acesta igi pierde identitatea gi este asimilat.

In confruntarea sa cu Amasia, Amos susfine in mod repetat c6
Iahve l-a chemat pentru a rosti profe{ii impotriva lui Israel (?, 10-17). in
cartea proorocului Amos, nici textele autobiografice, nici cele biografice
nu conJin vreun indiciu al faptului ci profetul s-a simiit constrdns sd
vorbeascd l,reunui alt popor. Nu este de mirare, aqadar, ch primele doud



capitole ale cirlii profetului Amos conlin o serie de profelii impotriva
popoarelor invecinate, dar gi o profe,tie impotriva regahrlui Iudeii. in plus,
restul ca4ii nu mai aduce nici o criticd la adreia popoarelor stiiine
existdnd doar doui jumdtdli de verset in care atacd."gutut Lrd"iii 11, tO;
6, l).

in vederea determindrii autenticitdtii profe{iilor descoperite in
versetele 1, 3 - 2,5 au fost folosite doui criterii: unul stilistic, celdlalt
istoric' Trebuie si stabilim dacd profefiile sunt scrise in stilul literar
propriu lui Amos sau, in caz contrar, ele reprezintd caracteristici ale
scriitorilor.de mai tarziu. Aproape toate comentariile recente cu privire la
Amos sustin cd profeliile impotriva regatului Iudeii (2, 4_5) repiezintd o
adiugire de naturi deuteronomicd. Folosirea termenilor ,,tege', gi
,,minciun6" reprezintd in mod clar o f6sltur[ de naturd deuteronomicd.
Legea care este respinsd (2, 4) reflect| o codificare deuteronomicd tArzie
cu privire la tradiliile legislative ale israelililor gi nu se refer[ la
instrucliunile orale primite de cltre preo{i gi de c[tre profeJi in wemea lui
Amos (vezi Osea 4, 6 9i Isaia l, l0). Minciunile, citacteizate de fraza:
ain care qi pirinlii lor alunecaserd,', sunt idolii care i-au dus la picat.
Respingerea legii gi urmarea acestor idoli este un indiciu clar al
intervenliei scriitorilor deuteronomici. Fragmentul poartd amprenta atdt a
vocabularului, cdt gi a stilului deuteronomict.

In secolul al VII-lea i. Hr., regatul Iudeiii se confrunt[ cu aceleagi
probleme prin care trecuse Israelul cu un secol inainte. prin urmare,
mesajul lui Amos a fost reformulat conform noii situatii. Aceste addugiri
ale scriitorilor ulteriori nu ar trebui considerate ca altlr[ri ale mesajJlui
original, ci mai degrabd drept incerciri de a face relevant Cuvantul lui
Dumnezeu pentru noua epocd. Doar in acest fel textul devine ,,Cuvdntul
viu al lui Dumnezeu", fiind acceptat in cele din urmd ca Sfdnta Scripturd
de citre comunitate2. Profeliile acuzl Filistia qi Tirul de comiterea

:l{apnglshalmb, E. The Book of Amos: A Commentary. TR J. Srurdy. Oxford: Basil
Flackwell, 1970, p. 38-41; Ktaft., C. The Book of Amos, In C. Lay,rnon, ed., The
Interpreter's One-Volume Commentary on the Bible. Nashville: Abingdon, 19i1, p.
46516; Motye4 J. A- Amos, The New Bible Commentary Revised, ed. D. Gutluie et
al.. London: Interyarsrty, 197 O, p. 7 264l -

' 
.Mu(i. 

critici considerd profefile impotriva oragelor Tir (1, 9-10) 9i Edom (1, l1_12) ca
adiugiri ulterioare.^Din punct de vedere st istic, aceste profelii pot fi diferite de celelalte
in cateva.aspecte. in prynul r6nd, profe{iile impotriva oragelorbamu." 1t, :_Sy, fitirriu
(1, 6-8), Amon (1, 13-15) 9i Moab (2, 1-3) conlin detalii ali pedepsei, pe l6ngd ,,focul,, 9i
,,devorarea" folosite adeseori. Profeliile impotriva tinnu qi no-omuiui nu contin astfer
de detalii. Profeliile impohiva oraqelor Daurasc, Filisti4 Amon gi Moab se inctreie cu
-aga zice Domnul" (sau ,,zice Domnul Dumnezeu" (1, g). Cele cloud profe{ii impotriva
Tirului 9i Edomului nu au formuld de incheiere.
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aceleia$i flrddelegi (1, 6 9i 1, 9): vinzarea unui intreg popor ca rob al
Edomului. Acest tip de repetilie lipsitd de creativitate nu este
caracteristici stilului lui Amos. Aceiagi critici au argumentat cu raliuni
istorice datarea celor doud profelii impotriva Tirului qi Edomului in
perioada postexilice. Cea mai putemicd argumentare este in cazul
profeliei impotriva Edomului. Dupd cdderea Ierusalimului in mdinile
babilonienilor in 587 i.Hr., Edomul qi-a atacat in numeroase randuri
vecinul sldbit. Acest conflict a dat na$tere la aparilia a numeroase texte
antiedomite, asemSndtoare profeliei lui Amos. Argumentele impotriva
unei datiri in perioada preexilicd a profetiei impotriva Tirului nu sunt la
fel de puternice, ci se bazeazd, in general, pe similitudinea cu textele
postexilice care se referd la acea implicare a oragului in comer,tul cu
sclavi. Cu toate acestea, argumentele in favoarea datdrii textelor in
perioada postexilicd nu sunt convingdtoare.

Cartea lui Amos este prima scriere profetici ce include profe{ii
impotriva neamurilor shdine, dar acest tip de profelie nu apare pentru
prima date h Amos. Muti cercetitori plaseaz[ originile acestui tip de
profejie in profeliile rdzboinice folosite de Israel pe cdnd purta r[zboaiele
sfinte in pustietate gi in perioada aqezdrii. Profelii anteriori lui Amos au
transformat aceste profelii de rdzboi in profe{ii de judecatd, de obicei
adresate inamicilor shdini ai lui Israel. Profeliile rlzboinice apar inilial in
riturile cultice asociate cu rAzboaiele sfinte. Cel mai faimos exemplu este
profetia a patra a lui Yalaam, care include o binecuvdntare a victoriei lui
Israel gi un blestem asupra naliunilor strline invinse, Edom gi Moab. Ceea
ce inilial fusese o profelie culticd, de victorie gi de infrdngere, rostitA
inaintea unei bdtdlii, devine, in mdinile profelilor din perioada prescrisS, o
profelie de judecatd. De exemplu, in timpul domniei lui Ahab in Israel
(869-850), Benhadad, regele Siriei a atacat linutul $i a mic$orat armatele
lui Israel. Aceasta a fbcut ca un profet anonim sA rosteascd, in prezenla lui
Ahab, o profelie de judecatd impotriva sirienilor: ,,...Aqa zice Domnul:
pentru ce sirienii vorbesc: ,,Domnul este Dumnezeul munJilor, iar nu
Dumnezeul vdilor; iatd eu ili voi da toatd aceastd mullime in mdna ta, ca
sa cuno$ti cd Eu sunt Domnul!"" (III Regi 20, 28). Deqi aceste cuvinte
profetice sunt redate in formd de proz5, intreaga structure de bazd este
identici formei poetice a profeJiilor lui Amos impotriva naliilor strdine.
Profeliile lui Amos impotriva naliilor strdine, ca qi alte profe{ii cultice de
rdzboi, nu erau rostite in prezenJa popoarelor cdrora le erau adresate3.

3 in schimb, popoarele sunt redate prin persoana a Itr-a, niciodatd prin persoana a II-a.
Adresarea prin persoana a III-a nu apare decAt incepind cu a doua jumatate a profe{iei
impotriva lui Israel (2, 13). Aceasti profetie a fost rostita cu siguanfd in Israel, probabil



Acestor profelii de rdzboi, profetul Amos le-a addugat folosirea
numerelor, probabil potrivit tradiliei: ,,pentru trei pdcate, ba chiar pentru
patru". Aceste cifre nu trebuie 

^nalizate 
literal. Nu este prezentatl decat

f6rddelegea cea mai gravd, care este qi ultima; dar acea crimd dd
justificarea pedepsei care urmeaz5. Cercetdtorii au oferit o varietate de
r[spunsuri la intrebarea privitoare la intenfia lui Amos atunci cdnd a rostit
aceste profelii. Existd cinci teorii posibile care incearc[ sd explice locul
acestor profelii in mesajul lui Amos. Pentru cititorul obignuit, Amos ar
putea pSrea monoteist. in capitolele de inceput el a enuniat qase naliuni
striine ca fiind responsabile pentru purtarea lor, ca gi cum Iahve ar fi fost
Dumnezeul lor. Textul din 9, 7 susjine c6 Iahve le-a dat frlistenilor gi
sirienilor plmAnturile pe care le stdpdneau in prezenta. Existd trei
incidente inregistrate de istoricii deuteronomiqti, care dezvlluie faptul cd
Iahve era in{eles ca un Dumnezeu na}ional, in perioada preexilicd. Cdnd
regele Saul l-a considerat pe David un rival periculos, David a fugit in
Filistia gi qi-a proclamat nevinovdJia. Nu acuratelea istorici ne preocupi.
Pasajul scoate la iveal[ faptul cd Iahve era identificat cu un popor anume
gi cu un finut. A pdrdsi Israelul insemna a pdrdsi ptezenla Domnului,
insemna pierderea moqtenirii Domnului. Iahve nu putea fi venerat in afara
granilelor Israelului. Al doilea incident apare atunci cdnd Ioram, regele
Israelului, Iosafat al Iudeii qi regele din Edom formeaz[ o alian{d
impotriva regelui din Moab. CAnd regele moabit a vdznt cd lupta il viza:
,,Deci a luat pe fiul sdu cel intdi-ndscut, care trebuia s6 domneascd in locul
lui gi l-a adus ardere de tot pe zid. Aceasta a pricinuit o mare mdnie
asupra israelililor gi s-au dus de la el, intorcdndu-se in lara lor', (IV Regi
3,27).

Sintagma ,,mare mAnie" este obignuitd in anticul Orient Mijlociu
pentru referirea la o pedeapsi divin6. Pasajul sugereazd faptul cd alialii au
crezut cd au fost infrAnfi in linutul Moabului, pentru cA zeul moabit,
Chemog, domnea acolo. Ei s-au retras cdtre teritoriile unde ,domneau"
proprii lor zei. Un al treilea incident a apdrut cAnd Naaman, un sirian, a

in Samaria. O altd dovadd a faptului cE Amos a folosit imagistica rdzboiului sfhnt in a
proclama infrdngerea nafiilor striine este folosirea repetate a pedepsei cu focul mistuitor
(I, 4, 7, 10, 12, 14; 2,2) 9i utilizarea unor termeni adifionali specifrci terminologiei
rdzboiului sfrnt precum: ,,foc" (1,14;2,2),,, furtund" (1, i4), ,,vijelie', (1, 14),,,sruritul
trembilei" (2, 2) 9i ..a srriga" ( l, 2 ).a Pufini cerceatori ar interpreta aceste versete ca fiind monoteiste. Monoteismul este
credinla qi venerarea unui singur Dunnezeu inpreune cu necredinta in existenta altor
zei. Aceasta nu se verifici in Cartea lui Amos. Majoritatea cercetitorilor sustin ci
monoteismul a fost afrmat cu claritate penfu prima clati in perioadele exilicd 9i
postexilicd, mai ales in scrierile din Isaia II (Isaia 43, ll-13;45,5-6, 1g-19,21).
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fost vindecat de leprd de cdtre Elisei. Se presupune cd Naaman a frcut o
mirturisire de credinld cdnd a spus: ,,Iatd am cunoscut cA in tot pimdntul
nu este Dumnezeu decat numai in Israel" ([V Regi 5, 15). Dar pentru cA
Naaman a dorit sI continue sd-l venereze pe Dumnezeu $i la intoarcerea
in Siria, el a cerut ,,sd se dea robului tdu pdmdnt c6t pot duce doi catdri,
pentru cd de aici inainte robul tAu nu va mai aduce arderi de tot gi jertfe la
alli dumnezei afard de Domnul" (IV Regi 5, 17). Degi Naaman a declarat
ci Iahve era singurul Dumnezeu care exista, el nu-L puteau venera dec6t
pe pdmdntul israelit. Nu se poate pune sub nicio formd problema cd Amos
a dorit ca toate naliile sd-L recunoascd pe Iahve ca Dumnezeul lor sau s6
nege existenla zeitdlilor lor nafionale. Unii cercetitori il consider6 pe
Amos drept universalist. in concordanjd cu g6ndirea ebraic6, accentul nu
este pus pe natura metafizicd a lui Iahve, ci pe activitatea Sa in istorie.
Aceasti pozilie susfine nu faptul cd Amos era un monoteist, ci cd el era un
profet care proclama activitatea universald a lui Iahve in contextul istoriei
naliilor5.

Iahve condamnd trei dintre aceste natii pentru ceea ce au ficut
impotriva poporului lui Israel. Pdcatul Damascului pi al Amonului constd
in tratamentul nemilos pe care acestea il aplicd poporului lui Dumnezeu
ce trAia in Ghilead, regiunea israeliand din Transiordania. Tot Israelul
este, probabil, ,,fratele" pe care Edomul il persecutd constant cu o sabie.
Aceste trei profelii sunt deci, nu neaplrat universale; ele ax putea sustine
ideea cd lahve, fiind Dumnezeul naJional al Israelului, igi rdzbund poporul
fald de inamicii sdi. Mai dificil de prccizat este impotriva cui picltuiesc
Filistia gi Tirul. Ambele sunt acuzate de come4 cu sclavi, dar nu se
cunoa$te identitatea ,,marilor tabere de robi" vandute Edomului (1, 6-9).
Din punct de vedere geografic acestea sunt probabil Israelul sau Iudeea,
dar identitatea lor este incertE. Dacd cei robiti erau doar ewei, textele nu
ar susline pozi{ia universalistdo.

5 Thorogood, un exponent de marcd al acestei poziJii, folosegte drept argument chiar
textul profejiilor lui Amos impotriva naJiilor strdine. El susfine ci justificarea lui Iahve
in a considera aceste $ase natii streine responsabile pentru crimele lor este legitimi doar
dac6 Amos crede cA aceste na,tii ar fi trebuit sd recunoascd controlul suveran al
Domnului asupra lor. Apoi Thorogood citeazd trei pasaje legate intre ele, pe care el le
considerd ca suslindnd o credin!6 in domnia universald a lui Iahve asupra tuturor na,tiilor.
In 3, 9-11, Amos descrie cum Iahve ii aduni pe asirieni gi egipteni pentru a fi martorii
pedepsirii Israelului. (Thorogood, B. Guide to the Book of Amos with Theme
Discussions on Judgement, Social Justice, Priest, and Prophet. London: Theological
Education Fund, 1974).
6 Crenshaw, J. Hymnic Afrrmation of Divine Justire: The Doxologies of Amos and
Related Texts in the Old Testamenl. SBLDS 24. Missoula, MT Scholan Press, 1975, p.
227; Dijkema, F. Le fond des prophdties d'Amos, OTS 2. Leiden: E. J. Brill, 1943. l8



. Ca gi in cazul profeliilor impotriva Damascului, Amonului gi
Edomului, Iahve nu putea condamna Filistia gi Tirul pentru inrobirea
propriului popor. Pe de altd parte, daci robii n, 

"ru., "*"i aceste versete
sunt deschise unei interpretdri unive$aliste. Textele sunt ambigue:
argumentul lui Thorogood nu poate fi suslinut in folosirea lor ca dovadd
pentru pozilia universalisti. in ceea ce priveqte profelia impotriva
Moabului, Thorogood crede ci Amos igi exprimd in mod clar caracterul
universal. Pdcatul Moabului este profanarea corpului regelui din Edom.
Crima nu a fost comisd impotriva Israelului. Thorogood iusfine faptul ci
Iahve a fost deranjat de acest act; Amos trebuie sd-L considbre pe Iahve,
Dumnezeul Israelului. Este cel mai putemic argument al lui Thorogood
pentru suslinerea interpret[rii universaliste a profelilor impotriva naliilor
strdine. Cu toate acestea, dupd cum vom vedea mai t6rziu, chiar gi aceaste
profefie este deschisd interpretirii nafionaliste. Dovada nu este at6t de
cuprinzdtoare pe cdt susline Thorogood. Thorogood pretinde c[ naliile
trebuie sd fi a!'ut o oarecare in{elegere cu privire la ceei ce este corect din
punct de vedere etic pentru a putea fi congtienf; de plcatul Israelului. Un
astfel de ralionament cu greu poate fi convingdtor, intrucat se poate spune
gi cd acest pasaj este doar un procedeu^ poetic care s6 indiCe faptul c6
Iahve certa Israelul inaintea strdinilor. in al doilea pasaj, 6, l-t celor
,,care nu au griji in Sion gi Samari_a", li se cere sA compare popoarele lor
cu cele din Calne, Hamat gi Gat7. Cel de-al treilea vierset care sustine
universalismul este 9, 7. Thorogood comenteazA: ,,Nu poate exista vrlun
dubiu cu privire la importanfa acestui verset. Iahve nu considerb doar
toate naliile egale in ochii Sil (,,Nu sunte! oare voi, feciori ai lui Israel, ca
gi nubienii?") dar iqi extinde preocuparea asupra intregii istorii a omenirii
astfel incdt sd includd migraliile Ei ceea ce tn prezent apartine filistenilor
gi sirienilor".

Mulli critici sunt de acord cu Thorogood gi accepti acest verset ca
fiind cel mai puternic argument al sdu in suslinerea credinlei lui Amos in

34; Hunter, A. Y. Seek the Lord! A Study of the Meaning and Function of the
Exhoftqtion in Amos, Hosea, Isctiah, Mfuah and Zephaniah. Baltimore: St. Mary,s
Seminary and University, 1982.
' Thorogood dateaza aceste ve$ete in perioada misiunii lui Amos gi sugereazi cd ele s_ar
referi la prosperitatea acestor trei state in perioada c6.nd Asiria erl in declin. prin
comparalie, aceste na,tii sffiine s'nt superioare Israelului qi Iudeiii. C6nd Thorogood
citeazd aceste versete pentru a-qi susline pozi{ia universalistd, el implicd faptul cd Ii}rve
i-a fecut proeminenli. Dar majoritatea criticilor suslin ca aceste versete se referd la
cuceririle fEcute de Tiglat- Falasar III (738) sau Sargon II (720 9i 711) sau de ambii. in
plus, nu existd nici o specificalie cum cd Iahve ar fi fost Cel care a- adus ruina peste
aceste trei ora$e-stat shEine.
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Iahve ca fiind puterea supremi a futuror natiilor. Universalismul ptezenlat
in cartea lui A. S. Kapelrud: ,,Central ideas in Amos book" seamini mai
mult cu monoteismul despre care vorbea Thorogood8. in comentariul la
profelia impotriva Moabului gi la versetul 9, 7, Kapelrud scria: ,,Este o
breq[ clari a ideii de zei nalionali pentru diferite popoare. Cu alte cuvinte
Amos il respinge pe Kemos ca zeitate nafionali a Moabului. Zeri ,,care i-
a adus pe moabili" era Iahve. Ei erau sub comanda Sa gi trebuiau sd-I
asculte cuvintele"g.

Coote nu neagi faptul cd Israelul este {inut din scurt de legile
legdmdntului, un tip de lege revelat[, dar crede c[ existau anumite reguli
acceptate ale conduitei interna{ionale care formau o lege natural[ ce
guvema comportamentul nafiilor. Aceste standarde de conduitl erau
aplicabile atAt in timp de pace, cdt gi in timp de r[zboi. Arializa pe care a
realizat-o asupra dreptului interna{ional in anticul Orient Apropiat este
structuatd in trei categorii: drept intemalional propriu-zis (mai ales
tratate), convenlii intemafionale acceptate dar neratificate legal gi normele
acceptate unilateral ale conduitei intemalionalelo. intreg subiectul unui
drept intemalional antic este 9i dificil gi eluziv, cu mult mai dependent de
inferenli decdt de evidenld reald. Barton insugi admite ci liniile de
separere intre cele trei categorii sunt incerte, iar textele, dacd existS, sunt
adesea ambigue. Teoria este totu$i interesant6.

in ultimii ani, cea mai larg rlspdnditd abordare a acestor profelii
este cea care le considerd ca fiind structurate dup[ textul Textelor de
Blestem egiptene. Ideea a fost prezerllral pentru prima datl in 1950 de
savantul danez Aage Bentzen, intr-o lucrare prezentatd, la un seminar
intemalional despre Vechiul Testament in Leiden, $i a fost publicatA in
acelagi an in Oud testamentische Studien. in Regatul Mijlociu al Egiptului
era o practicl comund folosirea Textelor de Blestem pentru a-qi blestema

8 Kapelrud, A. S. Central Ideqs in Amos. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-
Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse 2. Oslo: H. Aschenhoug, 1956. repr. Oslo: Osio
University, 1961, p. 23-25
e KapeJrud afirmi ci originea acestui monoteism ste in zeul caraanit El qi mai precis in
manifestarea acestuia din Ierusalim ca El-Elyon. Citdnd texte care il inlhli9eaz6 pe El ca
fiind capul panteonului canaanit, Kapelrud rumeazi interpretarea savantului german Otto
Eissfeldt, care susfnea cE acestea inseamnd nu doar c6 El este zeul suprem, ci
,,Dumnezeul" par excellence. CAnd David a ficut Ierusalimul centnrl religios al regatului
siu, Iahve a fost identificat cu El-Elyon, rezultatul fiind monoteismul ebraic. in 1981,
Coote, R., a publicat o carte despre profeliile lui Arnos impotriva naliilor strline. in
aceastA carte el susfine cA Amos condamnd vecinii Israelului pentru atrociteile sAver$ite
in timpul rdzboiului ,,apeldnd la un fel de lege conventionall $i cutumiard despre
comportamentul intemalional".
r0 Coote, R.lzos among the Prophets. Philaclelphia: Fortress Press, 1981, p. 61-66



$ugrynii Numele nafiilor dugmane gi al conducdtorilor lor era scris pe
boluri ceramice..sau pe papirusuri ce erau puse in vase de sticH $i apoi
sparte. Egiptenii credeau cd prin aceast[ metod[ se diminua puterea
dugmanilor. Trebuie si recunoaqtem cd aceasta era o form6 de magie.
Naliile care urmau sd fie blestemate erau intotdeauna trecute intr-o ordine
geografi.c.a fixd: mai intAi cele din sud, apoi cele din nord qi la final cele
din vestlr. Un ultim blestem era rostit impotriva egiptenilor; desigur cd
acest ultim blestem nu era impotriva intreguiui linut siu al
conducdtorului, ci era impohiva criminalilor. Astfel, egiptenii igi curilau
pdmAntul de pericolele din exterior gi din interiorrz. io iu"*.e, Bentzen
sugereazd c[ Amos ar fi putut rosti aceste profe{ii in Betel la sdrbdtorile
de toamn6, celebrarea noului an in regatul de noid, sirbdtoare ce amintea
triumful Domnului asupra forlelor haosului, atunci cAnd a creat lumea.
Dacd era aga, atunci inamicii statului sunt acum privili ca reincarniri ale
forlelor haotice cosmice care din nou vor fi supuse de Iahve. Istoria $imitologia ar putea fi unite prin drama culticils.

Pozilia lui Bentzen a fost extrem de populard chiar gi printre acei
cercetltori caxe nu acceptd abordarea sa mitic[ gi rituali fap ie credinfa
ebraicd. At6t Kapelrud c6t gi Thorogood au adoptat_o ln discursurile
despre profefiile lui Amos lmpotriva naliilor itrline. Dar studiile
ulterioare fEcute pe Textele egiptene de Blestem gi pe materialul biblic au
demonstrat cd similitudinea celor doud a fost dus[ prea departela. Teoria
conform cdreia profeliile lui Amos prezintd, un model similar celui
:::::::::::::::::xisten] 

in Textele egiptene de Blestem nu mai este acceptata la scar6
largd. David a transformat Israelul intr-un mare imperiu intre naliile lumii.

i-!g:" J. Amos'Oracles Agqinst the Nqtions. Cambridge: Cambrirlge Up 1980, p.
266-267
t-'?B:ntze.n 

loja un tipar geografic ai in profeliile lui Amos: Damasc (nord_est), Filistia
(sud-vest), Tir (nord-vest), Edom-Moab-Amon (sucl-est) apoi Iudeea 9i Israei. El nu
sugereazd o dependenlii literari a lui Amos fa!.d de textele egiptene gi nici weun
imprumut de formd. El observd doar similaritatea tiparului.
13 Maigret, J- Amos et le sqnctuaire de Bethel, ifS +i tfSOZi p. 5_6; Faxt, G. The
!o!Foe" of Amos, Popular or Culric? yT 16 (1966) 3tZ 2qi H;leW, J., Recherches
bibliWes,le livre d'Amos, RevSdm ll (1903) ll_31, g7_t2|, t%_;Og,289 300; 12
(1904) 11-18.
ra critica la adresa teoriei lui Bentzen a apdrut pe ambele fronturi. o analizd a profefiilor
din cEr{ile lui Amos, Isaia, Ieremia, 

-Iezechiel 9i Zaharia nu prezinti un model'geografic
repetat, succesiunea punctelor cardinale variind in detaliu. un studiu u*arr*itit 

"lTextelor egiptene arat6 ci ordinea sud, nord, vest gi Egipt "*" o ,u"""ri-u*
convenJionald existenti in toate textele egintene gi face 

-aruzie 
la geografia regi'nii;

modelul nu este caracteristic doar Textelor di Blesiem. prin urmare, 
"*ai""u g"o;_n.;

in Textele egiptene de Blestem nu eviden$azd o formuld magicd,'ci modelil p-otrivit
cbruia egiptenii impi.rleau lumea.
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Prin cuceriri militare, tratate $i cAsAtorii, el a extins regatul unit al
Israelului de la Hamat in nord, la Elat in sud, gi de la Mediterana in vest
pdn[ la deqert in est. Legltura teritorialA intre Asiria gi Egipt era imperiul
davidic. David personal unegte acest imperiu, o situalie pe care poporul
evreu a inleles-o in termenii tradiliei teocratice. Iahve l-a pus pe David pe
tron, iar poporul r[mdnea unit sub Iahve. Astfel, in aceasti perioad[ a
apdrut o religie de stat care cerea acceptarea suveranit[tii Domnului
manifestati in conducdtorul davidicl5.

O problemd recurenti in studiul profeliei ebraice preexilice o
reprezinti fragmentele despre revigorarea nafunii; sunt ele addugiri
ulterioare la text, menite sd reflecte speranlele perioadei postexilice, sau
sunt credinle reale ale profelilor? Oricare dintre aceste dou[ pozilii ar fi
acceptatd, va afecta radical viziunea comentatorului asupra profetului
studiat.

inh-un articol incisiv, cercetdtorul britanic John Mauchline a
explorat referinjele din Sf6nta Scripturl cu privire la imperiul lui Davidl6.
Incepdnd cu profefiile lui Amos impotriva naliilor strdine, el descoperd ci
singurul element comun care lega aceste na{iuni era faptul cd toate, cu
exceplia Tirului, fuseseri odatd conduse de David. in cazul Tirului, a
existat un tratat de pace semnat mai intAi cu David (III Regi 5, 11) iar apoi
cu Solomon (III Regi 5, 1-18). Aceste naliuni, conduse de regatul unit al
Israelului, fuseserd odinioard membre ale unui legdmdnt reciproc acceptat.
Aceasta explicd de ce fhrddelegile nafiilor condamnate de Amos erau
internalionale. Nu erau pdcate de ho1ie, crimd sau nedreptili impotriva
cetdlenilor vreunei l[ri, ci erau pdcate comise intre membrii imperiului
davidic. De aceea, Moabul putea fi condamnat pentru profanarea
mormAntului regelui din Edom; pentru acliunile sale rupeau legltura de
prietenie formati sub conducerea lui David.

Dupd divizarea regatului, regii slabi aflali pe tronul lui David nu
au mai putut controla regiunea. Aceste naliuni ce fusesera unite inainte,
qi-au reafirmat independenla gi qi-au redobdndit libertatea. Amos a
considerat aceste migclri drept revoltd, o rupere contractelor; ele se
rizvrdtiserd impotriva regelui davidic pe care Domnul il pusese pe tron.

15 Israelul nu a uitat gloria imperiului davidic. Chiar qi dup6 ce babilonienii au distrus
Ierusalimul irr 587 i. f{r., a rimas speran,ta ce un urmag al lui David va recuceri tronul. in
perioada postexilica, cAnd popoarele reintoarse formau o comunitate instabild, speranla
unei zile mai bune igi g6sea mateializarca in credinla cd Dumnezeu va ridica un nou
conducitor, un Mesia, urmag al lui David, care sd readuci naliunea pe o pozilie
importanti in lume.
16 Mauchline, J. Implicit Signs of a Persistent Belief in the Davidic Empire, VT 20
(1970) 287 .
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Ca sd inr[uti,teascd gi mai mult lucrurile, ele comiseserd atrocitdJi fa!6 de
fostele membre ale legdmAntului. Mauchline scrie: ,,Concluzia pare
inevitabiE: Amos credea cd aceste nalii aveau o legitwd, o asociere pe
caxe ele au tratat-o cu dispre!, o legltur[ in numele lui Iahve care insemna
cd, degi acum ele erau separate politic de Israel, ele inc[ formau o unitate
spirituald"". Aceastd abordare a profetiilor lui Amos oferd o perspectivb
interesantd asupra a dou[ pasaje legate inhe ele din Cartea lui Amos. Am
examinat faptul ci mu[i cercetdtori acceptd versetul 9, 7 ca afirmdnd
supremalia lui Iahve asupra tuturor naliilor. Aceasta ar putea s6 nu fie cea
mai bunl interpretare. O abordare criticd a formei _acesfui pasaj sugereazd
cd versetul 9,1-4,'1-8a formeazl, o singurd unitater8. Avem de-a faie cu o
profelie de blestem. Intercalatd intre aceste doud versete care se referi la
ochiul atotvdzdtor al Domnului, este o profelie divin[ (v. 7) care declard
cd atitudinea Domnului fap de etiopieni este aceeagi ca cea adoptatii fald
de Israel; Domnul i-a adus pe filisteni din Caftor, pe sirieni din Kir qi pe
israelili din Egipt. Trecerea de la adresarea directd (v. 7a) la persoana a
III-a (v. 7b) reprezintd o modalitate de exprimare discutabili. Dacd v. Z
intrerupe unitatea v. 9, 4b gi 8a specificd cu claritate obiectul mAniei lui
Iahve. Potrivit tradiliei biblice, filistenii gi sirienii au venit in Canaan din
afara granilelor lor: frlistenii din Caftor, numele ebraic al Cretei
(Deuteronom 2,23;lRegi 30, 14; IIRegi 8, 18; Ieremja 4'1,4;Iezechiel
25, 16; Sofonie 2, 5), iar.sirienii din Kir, regiune aflatd in Mesopotamia
Superioar[ (II Regi 16, 9)re. Imperiul davidic a inceput sd se destrame sub
domnia lui Solomon, odatd cu revolta lui Hadad edomitul gi a lui Rezon
din Siria (III Regi ll, 14-25). Dar ruptura legiturii dintre Israel gi
conducdtorul davidic legitim a catzat cel mai mult destrimarea imperiului
davidic. Israelul nu are nici o scuzd pentru cb este parte integrantl a

r? Ibidem , p. 298
18 incepdnd cu viziunea Domrrului care trimite un cutemur ce distruge un sarctuar de
cult, posibil Betel, pasajul il prezinti pe Dumnezeu ca pe un rdzboinic divin care distruge
locul qi pedepsegte poporul. Oriunde ar incerca s6 se ascundi de Durmezeu
Rizbunitorul, sunt gesif qi distrugi. Amos 9, 4b spune: ,,cici ochii Mei Eu ii atintesc
spre rdu, iar nu spre bine", iar versetul 9, 8a, care contine expresia ,,ochi" continud: ,,Iata
ochii Donmului Dumnezeu privesc spre imparefia cea pAcetoasA $i Eu o voi nimic de pe
fala pimintului! Dar nu voi distruge casa lui iacov, zice Domnul."
'e Dumnezeu este deci, Cel "." u-dut form6 imperiului davidic. El a adus nei natii din
afard, resnrl afle.ndu-se deja acolo. in perioada aqezdrii, Dumnezeu, in postura de
rizboinic divin, i-a distrus pe amorei (Amos 2, 9) Ei a dat Israelului pdmdnturile lor.
David a fomrat'n imperiu unit. pentru ce aceste nalii au incdlcat acorduide fii1ie format
sub conducerea lui David, Dumtezeu va acliona din nou ca justiliar divin 9i, fie ii va
distruge, fie ii va exila. Dumnezeu va pedepsi Siria intorcindu-o in Kir, 

-de 
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adusese odinioard (1, 5).
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