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Motivația 

 

Prezenta cercetare a pornit de la nevoia sau 

necesitatea articulării tot mai clare a noțiunii de spațiu 

sacru în mediul evangelic românesc și nu numai, în 

contextul absenței unei teologii formulate cât mai aproape 

de perspectiva biblică asupra subiectului. 

Fiind într-o continuă dezvoltare cel puțin numerică, 

mediul evanghelic românesc, aflat inițial sub lungi decenii 

de presiuni din partea regimului autoritar din România, 

considerăm că nu a avut cadrul necesar și suficient pentru 

a creiona o teologie clară asupra spațiului sacru, motiv 

pentru care lucrarea de față aduce pe de o parte un plus 

valoare în acest sens, iar pe de altă parte reprezintă o 

invitație la o dezvoltare ulterioară a subiectului pe noi 

direcții de cercetare. 

Mărind scara de referință asupra subiectului, 

constatăm faptul că inclusiv la nivel internațional, în 

mediul evanghelic, subiectul este prea puțin dezbătut după 

modelul propus de noi. Astfel, spațiul sacru rămâne de cele 

mai multe ori un concept definit prea puțin în raport cu 
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perspectiva biblică asupra subiectului și mai mult la nivel 

fenomenologic, cultural, istoric, filozofic etc. 

Articularea unei teologii corecte în sensul acesta este 

colosală, deoarece de ea depindă în foarte mare măsură 

comportamentul creștinului evanghelic, ca adevărat 

închinător înaintea lui Dumnezeu. În sensul acesta, studiul 

de față propune o recuperare a perspectivei biblice asupra 

sacrului și integrarea acesteia în formele actuale de 

închinare, scopul fiind acela de repoziționare corectă a 

închinătorului înaintea divinității. 

În sensul acesta, prezentul studiul se dorește a fi parte 

dintr-un proiect mai larg în care ne propunem o cercetare 

a conceptului de spațiu sacru, de data aceasta limitându-ne 

la perspectiva vechi-testamentară asupra subiectului. 

Teza de față își propune în sensul acesta să sondeze 

conceptul general de spațiu sacru cuprins între limitele 

vechi-testamentare, din perspectiva evanghelică, analizat 

în dinamica sa, prin perspectiva legământului divin. Pentru 

început vom face distincție clară între noțiunea de „spațiu 

sacru” (o noțiune și o concepție mentală care pune în 

valoare o relație sau o prezență a sfințeniei lui Dumnezeu 

în raport cu omul) și „locul sacru” (materializarea 
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geografică, pe coordonate spațiale bine reprezentate a 

conceptului de spațiu sacru). Atunci când situația o impune 

aceste două noțiuni vor fi folosite interschimbabil în cadrul 

studiului nostru. 

Cele două ipoteze de lucru sunt: 

1. funcție de momentul istoric al formării poporului 

Israel, există o dinamică, cel puțin conceptuală prin care 

aceste spații sacre se definesc (nu ne propunem să 

analizăm vreo posibilă corelație între etapele de formare 

ale națiunii Israel și locul lor sacru centralizat sau 

descentralizat). Dinamica, chiar dacă nu se aranjează pe o 

anume traiectorie, ar putea să ne ofere o perspectivă mult 

mai clară asupra conceptului. 

2. dimensiunea legământului între Dumnezeu și om 

reprezintă considerentul final de pe urma căruia un spațiu 

poate fi validat divin sau nu. Există și alte situații în 

Vechiul Testament în care prezența lui YHWH în mijlocul 

oamenilor este incontestabilă, însă nu totdeauna putem 

discuta și de spații sacre în asemenea cazuri. Prin urmare, 

referința fundamentală o reprezintă dimensiunea 

legământului divin, ca ipoteză de lucru. 
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 În privința caracterului de originalitate al prezentei 

lucrări amintim: 

- Absența unei lucrări similare în spațiul evanghelic 

românesc și chiar internațional; teza abordează 

spațiul sacru din punct de vedere biblic, vechi-

testamentar, prin optica legământului divin (nu 

fenomenologic, filosofic, geografic etc.) 

- Abordarea unei teme mult ignorate sau superficial 

abordată în contextul evanghelic actual. 

- Postura cercetătorului – cleric penticostal, interesat 

foarte mult de construirea unui context biblic de 

închinare înaintea lui Dumnezeu, a credincioșilor. 

 

Obiectivul și importanța lucrării 

 În privința obiectivelor prezentului studiu, 

amintim: 

- Înțelegerea cât mai cuprinzătoare a conceptului 

de spațiu sacru vechi-testamentar; 

- Determinarea, identificarea și caracterizarea 

participanților la spațiul sacru vechi-

testamentar; 

- Relația dintre spațiul sacru și legământul divin; 
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- Explorarea dinamicii spațiului sacru în 

diferitele perioade de formare sau existență a 

poporului Israel; 

- Riscurile constituirii unui spațiu sacru surogat; 

- Principiile actuale care pot fi însușite, din 

exemplele vechi-testamentare, pentru 

constituirea unui spațiu sacru contemporan 

(puntea hermeneutică). 

 

Metodologia de cercetare 

 Dat fiind faptul că specificul tezei propuse se 

încadrează foarte bine în domeniul de studiu al teologiei 

biblice, datele propuse spre analiză sunt prin excelență 

pasajele biblice relevante subiectului analizat. Astfel, în 

cele ce urmează vom prezenta acele texte vechi-

testamentare de importanță ridicată în analizarea dinamicii 

spațiului sacru privit prin paradigma legământului. Vom 

pleca în demersul nostru de la cercetările deja întreprinse 

pe pasajele vechi-testamentare de prestigioși cercetători 

biblici (cei mai mulți prezentați în secțiunea anterioară) și 

vom clădi pe studiile efectuate deja de către ei, adaptând 

organic concluziile pe optica domeniului nostru de 

cercetare. 
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Metodologia de cercetare a acestei lucrări, este 

specifică domeniului teologiei biblice, îmbinând astfel 

într-o formă adaptată exegeza și hermeneutica. Prin 

urmare, pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus amintite, 

ne-am coordonat după următoarele elemente 

metodologice: 

- Alegerea textului biblic vechi-testamentar; 

- Referințe cu privire la diferitele traduceri – 

doar acolo unde considerăm că este cazul și că 

vor aduce un plus valoare reprezentativ 

demersului nostru. 

- Contextul istoric – studierea culturii, istoriei, 

aspectelor sociale, diferite caracteristici 

spațiale și geografice, cronologie; 

- Contextul și forma literară – funcția literară, 

tipul de literatură (genul, specia), integritatea 

formei literare, detaliile textului; 

- Structura pasajului – schița, identificarea și 

analiza tiparelor structurale (tipare majore, 

tipare minore); 

- Aspecte gramaticale și lexicale – ortografia, 

morfologia și chestiuni gramaticale 
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semnificative – doar în situații semnificative 

demersului nostru. 

- Contextul biblic – încadrarea pasajului în 

contextul lărgit al cărții, acolo unde situația o 

impune și dacă astfel perspectiva se schimbă 

fundamental; 

- Teologia – articularea adevărului biblic și 

emiterea principiilor general valabile. 

În sensul acesta, după identificare pasajelor vechi-

testamentare, care vor fi supuse atenției noastre, acestea 

vor fi analizate ca spații sacre prin prisma dimensiunii 

divine a acestuia, a celei umane, spațiale și a legământului 

divin aflat în vigoare. 

 

Structura lucrării și logica argumentării 

1. Grădina Edenului  

Grădina Eden reprezintă spațiul sacru ideal. Este 

locul creat de Dumnezeu, bine delimitat de restul creației, 

prin urmare, singurul spațiu care contează, un veritabil 

axis-mundi sau „centrul lumii”. Biblia prezintă sacralitatea 

acestui spațiu prin consacrarea pe care o primește direct de 

la Dumnezeu. Cum YAHVE este sfânt și deci se manifestă 
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doar în sfințenie, prezența Lui în grădină conferă 

sacralitate acestui spațiu. 

Alegerea studierii Grădinii Edenului prin cheia 

spațiului sacru are importanță vitală îndeosebi prin 

paradigma legământului. Este contextul unor condiții 

ideale de analizare a temei noastre („condiții de 

laborator”), deoarece în afară de ultimul capitol al 

Revelației lui Ioan, Grădină este singurul loc din Scriptură 

unde spațiul, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp, 

nu a fost contaminat de păcat. Legământul divin instituit 

de YHWH cu omul a avut un caracter minimal și limitativ. 

„Limitarea culinară” (interdicția de a consuma fructul 

oprit) era una de natură să nu afecteze viața socială a 

omului, prin urmare, acesta nu ar fi fost „afectat” în nici 

un fel de rămânerea în legământ. 

2. Turnul Babel 

Considerând că Grădina Edenului a fost un spațiu 

sacru ales prin „mandat” divin, putem aduce în discuție și 

problematiza situația în care omul își dorește un astfel de 

mediu, în care să intre în legătură cu divinitatea. În sensul 

acesta propunem analizarea povestirii de la Turnul Babel. 

Cazul este intens dezbătut, motiv pentru care devine cu 

atât mai interesant pentru noi. Pasajul prezintă condiția 
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omului religios care caută relația cu divinitatea, însă într-o 

manieră greșită; deoarece condițiile sunt emise și impuse 

doar de Dumnezeu, ca participant superior al relației de 

legământ care se poate realiza astfel. 

Prin urmare, pe fundalul legământului între 

YHWH și Noe (de altfel un legământ în vigoare), 

Dumnezeu le pune în vedere oamenilor ideea expansiunii, 

nu a concentrării. Prin intervenția divină de la Turn, ei sunt 

oarecum constrânși să se extindă pe toată fața pământului, 

dar în același timp liberi să caute spațiul sacru 

pretutindeni. Astfel, lecțiile pe care umanitatea și le poate 

asuma din acest episod reflectă inevitabilul în cadrul 

construcției și materializării spațiului sacru validat divin. 

3. Altarele patriarhilor 

În opoziție cu Turnul Babel, patriarhii 

demonstrează faptul că sunt credincioși legământului în 

care au intrat cu YHWH. Asemenea oamenilor Turnului și 

ei sunt căutători ai spațiului sacru, ca și expresie a 

sentimentului religios care îi motivează la o viață de 

închinare. Manifestarea sacrului în spațiul geografic (deci 

manifestarea reală a lui, prin marcarea de locuri sfinte) se 

concretizează prin construirea de altare.  
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Ceea ce este important de subliniat în cazul lor, 

reprezintă validarea care vine din partea lui Dumnezeu, ca 

răspuns la o astfel de inițiativă; prin urmare, în contrast cu 

situația de la Turnul Babel, patriarhii demonstrează o trăire 

a legământului divin în viața lor, adică dezvoltă o relație 

apropiată cu YHWH, pe coordonatele impuse de El. 

4. Tabernacolul 

Religia evreilor construită în jurul Cortului 

Întâlnirii reprezintă prima formă instituționalizată de 

închinare în Israel. Fiind într-un continuu pelerinaj prin 

pustie spre Țara Făgăduinței, Tabernacolul era un „templu 

la purtător”. Însușirea ritualului de închinare și al spațiilor 

sacre nu au fost demersuri ușoare pentru evreii care preț de 

câteva generații au observat în Egipt un întreg panteon de 

zei.  

Viața din jurul Cortului era una animată, 

organizată și cu multe provocări. Legământul mozaic 

instituit prin Moise avea printre altele, ca obiectiv 

organizarea închinării între evrei și însușirea unui astfel de 

mod de viață. În centrul vieții sociale a poporului nu mai 

era loc de altceva decât de sacru; a fost „chemarea” lor 

sfântă printre toate celelalte popoare: să-L facă de 

cunoscut pe YHWH înaintea tuturor. Pasajele analizate 
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vor avea în vedere elementele importante care evidențiază 

organizarea și dezvoltarea spațiului sacru în cadrul acestui 

legământ mozaic. 

5. Chivotul în perioada judecătorilor (Templul din 

Silo) 

Perioada judecătorilor reprezintă o etapă de 

tranziție de la Tabernacol la Templu. Este o perioadă 

istorică interesantă deoarece prezența Cortului în mijlocul 

poporului evreu (deja instalat în Țara Promisă) nu mai este 

„simțită” în literatura canonică a vremii, iar ideea de 

templu nu apare încă în conștiința populară. Este o 

perioadă în care sacralitatea de la Cortul Întâlnirii se mută 

și se concentrează aproape exclusiv doar asupra 

Chivotului, pe care considerau că-l pot manipula după 

bunul lor plac. Pasajele biblice care ne vin în ajutor pot fi 

găsite în cărțile Judecători, 1 Samuel și 2 Samuel. În 

contextul acesta legământul cu YHWH și păstrarea 

acestuia nealterat reprezintă un deziderat definitoriu 

pentru sacralitatea spațiului în Israel. 

6. Templul lui Solomon 

Templul lui Solomon este un alt reper important în 

demersul nostru. De notat este faptul că el devine realitate 

la inițiativa lui David (deci a omului), validată de 



 17 

Dumnezeu și concretizată de Solomon. El nu reprezintă 

împlinirea unei porunci divine, ca în cazul Tabernacolului, 

ci este dorința omului de a-și imortaliza relația și 

închinarea în fața Creatorului. Dumnezeu permite aceasta, 

iar manifestarea divină cu ocazia consacrării lui îl face în 

mod clar un spațiu sacru.  

Problema în cazul Templului este invers 

proporțională cazului patriarhilor: în cazul lor, ei erau 

puțini la număr dar cu altare (adică spații sacre) multe și la 

discreția lor – în cazul Templului, acesta era unul singur la 

o națiune întreagă, fiind „constrânși” în închinare de 

numărul și importanța sărbătorilor. Analizat prin cheia 

legământului divin, Templul poate fi privit și din 

perspectiva consolidării unui spațiu sacru consacrat în 

Israel. 

7. Templul lui Zorobabel 

Revenind din robie, găsind țara pustiită și vechiul 

templu în ruine, cu multe ezitări de-a lungul a cel puțin 20 

de ani, evreii hotărăsc totuși reconstrucția acestuia sub 

comanda lui Zorobabel și a preotului Iosua. Chiar dacă în 

robie manifestarea sacrului se consuma într-o formă 

adaptată de închinare însă foarte eficientă (Sinagoga), la 
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revenirea în Țara Promisă, neabandonând conceptul de 

Sinagogă, reconstruiesc totuși Templul.  

Comportamentul lor devine astfel interesant și 

important de a fi studiat. Ideea de identitate națională care 

avea ca emblemă supremă imaginea (fizică și mentală) a 

Templului poate fi unul din motivele puternice ale dorinței 

lor. Astfel în perioada post-exilică, viața religioasă a 

evreilor gravitează în jurul Templului și a sinagogilor. În 

privința pasajelor biblice care vin în ajutorul nostru, 

acestea pot fi găsite în literatura profetică post-exilică a 

canonului Scripturii. 

 

 

Sinopsa pe capitole 

Capitolul 1 al tezei este unul introductiv, în care am 

prezentat motivației unui asemenea demers, ceea ce a stat 

în spatele cercetării și totodată reliefarea importanței temei 

pentru contextul religios actual în mediul evanghelic 

românesc. Am definit succint noțiunea de „spațiu sacru” și 

„loc sacru”, dar am anticipat și faptul că aceste noțiuni vor 

fi intens raportate la dimensiunea legământului divin. În 
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sensul acesta am prezentat cele două ipoteze de lucru 

(amintite anterior, în acest rezumat). 

 

Capitolul 2 este o prezentare generală a stadiului actual al 

cunoașterii. Plecând de la lucrările de referință ale lui 

Rudolf Otto și Mircea Eliade (care chiar dacă au implicații 

profund fenomenologice, reprezintă lucrări clasice în 

domeniu), am adus în discuție pe majoritatea teologilor 

care au scris pe subiect și cu care, în măsură mai mică sau 

mai mare, voi interacționa pe parcursul studiului de față. 

Tot în acest capitol am prezentat importanța paradigmei 

legământului divin în conturarea spațiului sacru biblic, ca 

mai apoi să propunem obiectivele generale urmărite și 

metodologia de cercetare a lucrării. 

 

Capitolul 3 aduce în discuție primul spațiu sacru vechi-

testamentar, cel al Grădinii Edenului. Analizând acest 

spațiu prin cele patru dimensiuni ale sale, propuse 

metodologic, aducem în discuție plinătatea prezenței 

divinității în Grădină, dar și contribuția umană în 

menținerea acestui spațiu sacru. Totul se rezumă din partea 

umanității la păstrarea nealterată a legământului divin, în 
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cazul lor acesta reprezentând interdicția de a consuma din 

fructul „pomului cunoașterii”. Observăm astfel că atât 

timp cât legământul este păstrat, Dumnezeu validează 

Grădină și permite accesul omului în cadrul acestui spațiu 

sacru.  

Odată ce acest legământ a fost încălcat, interdicția 

accesării Grădinii ca spațiu sacru este automat pusă în 

vigoare, reprezentând astfel materializarea pedepsei divine 

în cazul neascultării. Dintre toate cele patru componente 

care alcătuiesc un astfel de spațiu sacru, Legământul divin 

reprezintă „adezivul” care face ca acest spațiu să rămână 

omogen, în armonie și sacru. Dumnezeu este cel care 

inițiază legământul și tot El este garantul lui. Omul intră în 

acest legământ alături de Dumnezeu, de pe o poziție de 

inferioritate, în mod voit. Beneficiile sale spirituale sunt 

enorme, ceea ce vine ca aport în condiția sa de subordonare 

față de Dumnezeu. Este un închinător, care are astfel 

ocazia de a intra în comuniune cu divinul, într-un spațiu 

sacru bine definit, doar atât timp cât păstrează nealterat 

legământul asumat. 

 Observăm astfel că Grădina Edenului reprezintă un 

model de spațiu sacru ce poate fi luat ca referință în toate 
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demersurile ulterioare ale subiectului, pe tot cuprinsul 

Vechiului Testament. Fiind un prototip al unui astfel de 

spațiu, are calitatea de model arhetipal, toate celelalte 

încercări reușite sau nereușite ale omului putându-se 

raporta cu succes la el, pentru a le putea aprecia calitativ și 

spiritual. 

 

Capitolul 4 aduce în discuție și oarecum în antiteză, însă 

analizat după același tipar (cel al existenței a patru 

dimensiuni în constituirea spațiului sacru), Turnul Babel. 

Dacă în cazul Grădinii Edenului, Dumnezeu este 

inițiatorul spațiului sacru, în cazul Turnului omul 

reprezintă dimensiunea care ia inițiativă. Deși nu 

considerăm neapărat definitoriu acest aspect, faptul că 

umanitatea, în căutarea sacralității, alege să ignore porunca 

divinității (care în cazul de față am identificat-o a fi 

„dimensiunea legământului”), duce la invalidarea 

Turnului ca spațiu sacru. 

 În partea de început a acestui capitol am 

argumentat că toată această construcție este una prin 

excelență ridicată în scop religios. Totodată, prin 
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contribuția profesorului Măcelaru,1 am temperat ostilitatea 

per se a unor cercetători, asupra oamenilor turnului, 

privind și analizând textul fără prejudecăți, dând astfel 

șansă acestei civilizații de a-și prezenta și justifica poziția 

și demersul în cadrul construcției Turnului, mai ales 

datorită faptului că finalul narațiunii nu-l putem considera 

neapărat o pedeapsă divină asupra lor, cât o „constrângere” 

din partea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să-I 

îndeplinească porunca. 

 Modelul identificat de noi în cadrul Turnului Babel 

este cel al unui veritabil axis-mundi, cel puțin ca formă 

(după cum se observă în figura de mai jos), dar căruia îi 

lipsește o componentă esențială pentru ca astfel să fie 

validat divin ca un spațiu sacru consacrat. 

                                                        
1 Marcel Valentin MĂCELARU, „Babel – From Text to Symbol: 
Possibilities for Reconciliation in the Hebrew Bible”, în Janez Juhant 
și Bojan Žalec (coord.), Reconciliation: The Way of Healing and 
Growth, Theologie Ost–West: Europäische Perspektiven 16 (Berlin: 
Lit Verlag, 2012), pp. 51–58.  
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 În concluzie, în toate nuanțele ale 

construcției spațiului sacru din narațiunea Turnului, 

observăm că accentul cade pe divinitate și voința divină, 

spațiul sacru veritabil concretizându-se doar atunci când 

dimensiunea legământului este satisfăcută. Nici o 

construcție, faptă, gest etc, care să aibă scopul de a-L 

sensibiliza pe YHWH, dar care nu satisface împlinirea 

poruncilor Sale, nu vor putea să-și atingă țelul, chiar dacă 

acesta este nobil și lăudabil. 

 

Capitolul 5 prezintă spațiul sacru și altarele patriarhilor. 

Ca subiect de analiză vom investiga conceptul mai ales 

prin prisma altarelor construite de către Avraam, urmând 

ca mai apoi să verificăm conceptele obținute, printr-o 

succintă analiză a altarelor construite de Isaac. 
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 Ceea ce este important de remarcat în acest caz (și 

care susține ideea unui dinamism accentuat a spațiilor 

sacre vechi-testamentare), îl reprezintă faptul că în cazul 

patriarhilor putem discuta despre un spațiu sacru „la 

purtător”. Chiar dacă forma de manifestare a acestuia 

diferă de tot ce am întâlnit înainte (și anume spații sacre 

statice, care să presupună un anumit pelerinaj la ele), 

Dumnezeu validează orice astfel de inițiativă a lui 

Avraam. Tabelul de mai jos vine să susțină această teză a 

noastră: 
Altarul 

(locul) 

Cine alege 

locația 

Prezența 

explicită 

sau 

implicită a 

lui YHWH 

Elemente 

concrete de 

ritual 

Sacralitatea 

preexistentă, 

canaanită 

Geneza 12:7 

(Stejarul din 

More) 

Avraam explicită nu da 

Geneza 12:8 

(Betel) 

Avraam implicită nu da 

Geneza 

13:18 

(Stejarii din 

Mamre) 

Avraam implicită nu nu 

Geneza 

22:9-10 

(Muntele 

Moria) 

Dumnezeu explicită Lemnele 

Focul 

Cuțitul 

Jertfa 

nu 
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 Ceea ce este important de remarcat în cazul 

altarelor patriarhilor îl reprezintă faptul că acestea, oriunde 

ar fi fost construite, au fost clar ridicare în interiorul 

limitelor țării Canaanului, ceea ce duce și mai mult la ideea 

că în mentalul lor, patriarhii considerau de primă 

importanță promisiunea divină, valabilă în cazul lor, ca 

parte din materializarea și validarea locurilor lor sacre. 

Totodată Sunhee Kim concluzionează, citându-l pe 

Augustin Pagolu, că patriarhii conștientizau calitatea lor 

de străini, în țara promisă lor, motiv pentru care altarele și 

jertfele lor au fost manifestări spontane în închinare de 

fiecare dată când YHWH intra în comuniune cu ei2. 

 

Capitolul 6 face trecerea de la spațiile sacre 

descentralizate ale Vechiului-Testament, la cele 

centralizate, odată cu tranziția poporului evreu, de la nivel 

de popor la cel de națiune. 

 În cadrul capitolului aducem în discuție triada 

spațiului sacru din pustie, alcătuită din: 

                                                        
2 Kim SUNHEE, The Concepts of Sacred Space in the Hebrew Bible: 
Meanings, Signifiance and Functions, Boston, Boston University 
Theses & Disertations, 2014, p. 178. 
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- Cortul lui Moise – pus la dispoziție de acesta 

ca loc sacru de întâlnire cu divinitatea; 

provizoriu, până ce Tabernacolul va fi 

finalizat; 

- Tabernacolul – viitorul spațiu/loc sacru 

evreiesc, cu tot ritualul aferent lui; 

- Muntele Sfânt/Muntele lui Dumnezeu – spațiul 

sacru intangibil omului de rând, accesibil doar 

lui Moise și uneori elitei evreilor. 

Între toate acestea, se vor evidenția ultimele două, 

a căror relație de interdependență este dată în figura de mai 

jos: 

 

Una dintre concluziile acestui capitol o reprezintă 

importanța Tabernacolului și identitatea lui între celelalte 

spații sacre existente în Scriptură fiind dată de caracterul 

său dinamic, un „spațiu sacru la purtător”, fiind adaptat 

nevoilor existențiale ale unui popor aflat în plin proces de 
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asumare a identității naționale, nomad și călător către o 

patrie promisă de însuși arhitectul acestui spațiu sacru, 

YHWH. 

 

Capitolul 7 prezintă Templul din Silo în perioada 

judecătorilor lui Israel. Analiza noastră încadrează acest 

spațiu sacru între perioada lui Iosua și cea a lui Samuel. 

Observăm astfel o degradare națională a ideii de spațiu 

sacru la poporul evreu, mai ales pe timpul judecătorilor din 

generația următoare lui Iosua, ca pe timpul lui Samuel să 

se înregistreze o oarecare revenire asupra ideii de sacru. 

 Deși identificăm și alte locuri „sacre” în Israel, 

preferate de evrei, Silo rămâne totuși un reper național, cu 

atât mai mult cu cât, pe timpul lui Eli și Samuel observăm 

că la Silo exista atașat Cortului Întâlnirii și o oarecare 

construcție durabilă și statică, o extensie a Tabernacolului. 

 Un alt fapt remarcabil în cazul de față este dat de 

schimbarea de paradigmă pe care Dumnezeu o 

orchestrează, de la un loc sacru situat pe coordonate 

spațiale bine identificate la om (Samuel) ca purtător de 
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sacru3. Acesta reprezintă printre altele un arhetip vechi-

testamentar pentru perioada Noului Legământ, aferent 

Noului Testament. În momentul în care omul se plasează 

corect în economia spațiului sacru, chiar dacă nu are la 

îndemâna posibilitatea manifestării materiale a vreunui 

construct mental aferent, YHWH transmite ideea că 

posibilitatea de a deveni purtător de sacru nu este exclusă, 

în cazul în care legământul cu El este corect asumat. 

 

Capitolul 8 al tezei este dedicat Templului lui Solomon. 

Spațiul sacru constituit astfel este unul prin excelență atât 

centralizat cât și static, unul la care să organizau periodic 

pelerinaje și spre deosebire pe perioada anterioară, 

singurul spațiu sacru național.  

Argumentul faptului că în această perioada a 

existenței poporului evreu ca națiune, îl reprezintă și 

justifică deopotrivă, un asemenea loc sacru stabil spațial 

(sau static) este dat de figura de mai jos, raportul fiind dat 

de paralela între manifestarea cultică a evreilor din 

                                                        
3 David Toshio TSUMURA, The First Book of Samuel, Grand Rapids, 
MI, W. B. Eerdmans Publishing Company, 2006, p. 189. 
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perioada lui Moise (prezentul lor) și viitorul (adică 

manifestarea sacrului pe timpul lui Solomon): 

 

 Deși există o discuție încă pe rol cu privire la 

inițiatorul acestui spațiu sacru (David sau Dumnezeu), cert 

este că observăm permisivitatea divină, asemenea 

celorlalte precedente vechi-testamentare. O particularitate 

a Templului o reprezintă dimensiunea legământului; 

discutăm în cazul de față inclusiv de un legământ davidic 

în funcțiune, ca extensie a legământului mozaic care 

guverna întregul ritual cultic de la Templu. Una din 

concluziile importante din acest capitol este dată de ideea 

că Templul ca spațiu sacru nu reprezintă o casă pentru 

YHWH pentru ca în felul acesta să-I fie satisfăcute 

anumite necesități, ci reprezintă locul în care Dumnezeu se 

pune la dispoziția omului, pentru ca acesta din urmă să 

aibă acoperită nevoia de divinitate. Fără a greși 
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conceptual, spațiul sacru ar trebui să fie contextualizat și 

adaptat nevoii de închinare a comunității (a poporului); 

primează închinarea autentică înaintea lui YHWH, iar 

locul sacru este privit ca recuzită necesară acestei 

închinări. 

 

Capitolul 9 și ultimul, înainte de concluziile finale, 

analizează și pune în valoare reconstrucția Templului, 

după robia babiloneană, în ceea ce se va numi ulterior 

Templul lui Zorobabel. Demersul nostru începe odată cu 

„Dectretul lui Cir” de reconstrucție și implicit de revenire 

în patria mamă a evreilor robi în Babilon. 

 Suveranitatea și intenția divină de reconstrucție a 

Templului este clar văzută în pasajele biblice, astfel că 

observăm o restaurare sau repunere în valoare a 

dimensiunii legământului pe vechile coordonate mozaice, 

cu extensia davidică a lui. Astfel, apelând tradiția se 

valorifică ideea de spațiu sacru în prezent, prin construirea 

unui nou templu, pe amplasamentul celui vechi, chiar dacă 

în opinia bătrânilor lui Israel, acesta nu are grandoarea 

Templului lui Solomon. 
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 Cu o pauză de aproximativ 20 de ani, noul templu 

este finalizat, la insistențele profeților Hagai și Zaharia, 

care motivează și entuziasmează poporul, mai ales cu o 

perspectivă escatologică asupra templului. 

 Dinamica spațiului sacru se aranjează pe 

coordonate tradiționale. Templul și altarul sunt ridicate pe 

vechile amplasamente, ceea ce le conferă un element în 

plus de autoritate în fața națiunii. Ceea ce este de data 

aceasta diferit totuși de vechiul Templu, îl reprezintă faptul 

că în Sfânta Sfintelor lipsește Chivotul Legământului. 

 Considerăm că alternativa la această realitate o 

reprezintă toată organizarea sistemului de laude și de 

psalmi cântați, într-o liturghie care posibil să fie diferită și 

esențialmente superior calitativă Templului lui Solomon, 

tocmai pentru că posibil să fi fost amplificată religios, 

spiritual și sentimental de lipsa celui mai valoros obiect de 

cult din Templu: Chivotul.  

 Într-un anumit sens, acest mare gol trebuia 

compensat cu ceva pe măsură, de unde concluzia noastră 

că, în limitele unei dinamici acceptate de YHWH a 

manifestărilor sacre de la noul Templu, evreii întorși din 
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robie au avut posibilitatea unor exprimări cultice și 

spirituale mult mai proaspete și intense. 

 

Capitolul 10 prezintă Concluziile finale ale studiului 

nostru. Acestea aduc în discuție obiectivele inițiale, cele 

pe care ni le-am propus la începutul acestui studiu. 

Sumarizăm totodată și aspectele importante din fiecare 

pasaj biblic studiat, îndreptându-ne astfel spre verificare 

ipotezelor inițiale de lucru.  

 Astfel, principalele concluzii ale tezei noastre sunt: 

- în cazul Grădinii Edenului identificat taxonomic a fi din 

cadrul spațiilor sacre descentralizate, regăsim un 

arhetip clasic și general al conceptului. Dimensiunea 

divină este puternic reprezentată de antropomorfismul 

și teofania divină, care creează un spațiu intenționat 

sacru, acolo unde așază exponenții și reprezentații 

umanității, pentru a fi în permanentă comuniune cu ei. 

- Narațiunea Turnului Babel poate fi considerată ca punte 

hermeneutică pentru creștinii evanghelici ai lumii 

postmoderne; căutarea sincronizării cu dimensiunea 

legământului, oriunde pe suprafața pământului aduce 

inevitabil perspectiva constituirii spațiului sacru 
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consacrat. Observăm astfel că YHWH nu încurajează 

un spațiu sacru surogat în care cele patru dimensiuni ale 

sale nu sunt satisfăcute pe deplin. 

- Remarcăm în cazul patriarhilor, că Dumnezeu nu-i 

leagă neapărat de un loc geografic anume pentru a 

valida vreun anume spațiu sacru. În sensul acesta 

dinamica spațială este ușor de observat. Din nou totul 

se rezumă la a patra dimensiune care intră în analiza 

unor astfel de spații, cea a legământului. 

- Observăm astfel că în comparație cu perioada 

patriarhilor, când nu era nevoie de o clasă sacerdotală 

pentru a accede la un spațiu sacru și prin intermediul lui 

la comuniunea cu divinitatea, în cazul spațiului sacru 

centralizat, aceasta se realizează prin substituenți. Ceea 

ce surprindem în acest caz îl reprezintă permisiunea 

divină ca un anumit spațiu sacru, fie el și centralizat să 

fie adaptat condițiilor naționale existente în popor. 

- Templul din Silo, pe perioada judecătorilor reprezintă 

un spațiu sacru cu particularități speciale. Sincretismul 

religios din această perioadă îi determină pe liderii 

poporului să desacralizeze inclusiv modul în care se 
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raportează la dimensiunea divină. Este perioada când 

nu doar dimensiunea legământului este umbrită, ci chiar 

și dimensiunea divină. Oriunde și-ar muta Chivotul, 

locul respectiv nu devine intrinsec sacru; sacralitatea lui 

este dată de echilibrul celor patru dimensiuni. 

- Templul lui Solomon reproduce mecanismul și 

condițiile Tabernacolului aproape la scară de 1:1. Avem 

același spațiu sacru centralizat, același ritual cultic și 

aceeași dimensiune a legământului. Există totuși în 

cazul lui două particularități, care-l fac deosebit de 

spațiile sacre anterioare: caracterul static al lui, prin 

excelență și legământul davidic, extensie la cel mozaic. 

- După robia babiloneană putem afirma că materializarea 

unui nou spațiu sacru în Israel, vine pe aceleași vechi 

coordonate: același loc geografic, tocmai pentru a 

conferi autoritate suplimentară noului templu, în 

condițiile în care de data aceasta, Chivotul care pentru 

mulți evrei a devenit mai degrabă un talisman și surogat 

divin, lipsește cu desăvârșire, ceea ce-i determină la 

adaptarea închinării pe noi coordonate. 
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Considerăm astfel că prezentul demers și ipotezele 

de lucru pe care ni le-am asumat la început au fost pe 

deplin satisfăcute: 

- Există o dinamică în evoluția conceptului de spațiu 

sacru vechi-testamentar. Rezistăm tentației de al 

aranja pe o anumită traiectorie; considerăm mai mult 

că perspectiva aceasta a relativei permisivități divine 

în anumite din componentele spațiului sacru, 

reprezintă frumusețea relației și a comuniunii cu 

divinitatea. Multitudinea de posibilități spațiale sau 

nu, prin care se poate consacra un spațiu sacru 

(inclusiv omul ca purtător de sacru), considerăm a fi 

intenția divină care într-o societatea prezentă, 

multiculturală și atât de complexă, lasă posibilitatea 

umanității de a veni (în anumite limite) cu 

constructul propriu spațial, pentru a accede la 

comuniunea cu divinitatea. 

- Dimensiunea legământului reprezintă pentru 

creștinul evanghelic paradigma unei constante 

dinamice. Afirmăm aceasta pentru că legământul 

divin funcționează permanent ca „adeziv” între om 

și Dumnezeu (constanta), dar și pentru că în prezent 
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nu putem discuta despre coordonatele aceluiași 

legământ vechi-testamentar care să fie la fel de 

valabil (dinamica). Provocăm astfel posibilitatea pe 

viitor a sondării și analizării spațiului sacru nou-

testamentar pentru o clarificare mult mai exhaustivă 

a spațiului sacru analizat prin această paradigmă a 

legământului. 

 

Direcții noi de cercetare 

 Prezentul studiu, odată finalizat, obligă autorul lui 

la un demers natural ce derivă din acesta, respectiv la noi 

direcții de cercetare, tocmai pentru ca tema „spațiului 

sacru analizat prin paradigma legământului divin” să fie 

extrapolată și la alte unități de referință. În sensul acesta 

prezentăm următoarele direcții de cercetare, care se 

impun: 

- Conceptul de spațiu sacru nou-testamentar; 

- Spațiul sacru în literatura deutero-canonică; 

- Spațiul sacru la Părinții Scriitori Bisericești; 

- Teofaniile vechi-testamentare și locurile sacre; 

- Relația dintre spațiul/locul sacru și 

„încălțămintea din picioare”; 



 37 

- Timpul sacru vechi-testamentar; 

- Timpul sacru escatologic; 

- Relația dintre timpul sacru și spațiul sacru; 

- Omul ca purtător de sacru și teologia trupului 

omenesc. 
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