
  Cărţile poetice  

 
 O treime din Biblia ebraică a fost scrisă sub formă de poezie. Numai 5 cărţi ale VT. par 
să nu aibă nici un fel de pozie: Leviticul, Rut, Ezra, Hagai, Maleahi. Cele 5 cărţi cunoscute acum 
drept cărţi poetice servesc drept ’’balama’’, care leagă trecutul cărţilor istorice de viitorul cărţilor 
prfetice. Aceste cărţi accentuează un stil de viaţă evalvios. Spre deosebire de Pentateuch şi cele 
12 cărţi istorice, cărţile poetice nu continuă povestea naţiunii lui Israel. În schimb ele sapă adânc 
în chestiunile cruciale despre durere, Dumnezeu, înţelepciune, şi dragoste – toate la un timp 
prezent. 
 Cărţile poetice sunt: 
Iov, Psalmii, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor. 
 
 Psalmii – imnurile evreilor. Domnul Isus S-a dus la moarte cu psalmii pe buze. La ultima 
cină El a cântat ‚’’Halelul’’ (Psalmii 113-118). Ei au fost pe buzele Lui şi după ce a înviat din 
morţi când discuta cu cei 2 ucenici pe drumul Emausului. 

 Dacă au fost atât de importanţi pentru Domnul Isus, cu cât ar trebui să fie şi pentru noi 
cei de astăzi. Psalmii ar trebui să constituie un tezaur de bogăţie spirituală pentru noi, din care să 
ne inspirăm în toate circumstanţele vieţii. 
 Cartea Psalmilor a fost cartea de cântări a evreilor. Sunt 5 secţiuni (cărţi) ale Psalmilor, 
fiecare terminându-se cu o doxologie: 41:13; 72:19; 89:52; 106:48; 150:6. 
 Cele 5 părţi pot avea legătură cu cele 5 cărţi ale lui Moise: 
 
 1-41  : cuvântul cheie este omul (Geneza) 

42-72 : cuvântul cheie este izbăvire (Exod) 
73-89 : cuvântul cheie este sfântul locaş (Leviticul) 
90-106 : cuvântul cheie este rătăcire şi neodihnă (Numeri) 
107-150 : cuvântul cheie este Cuvântul Lui Dumnezeu (Deuteronom) 

 
   Împărţirea lor pe subiecte: 
 

Psalmi fără titlu: 1,2,10,33,43, 71, 91, 93,94,95,96,97,99, 104, 105,106,107, 111-119,135, 136, 
137,146-150. 
 

Cântările treptelor: 120-134. 
 [Istoria lui Ezechia răspândeşte lumină asupra celor 15 psalmi intitulaţi: ’’Cântarea treptelor’’ 
(Psalmi 120-134). Singura altă menţiune este făcută atunci când umbra cadranului solar al lui 
Ahaz a mers înapoi 10 trepte ca un semn miraculos pentru Ezechia, cum că ar trebui să-şi revină 
din indispoziţia lui. Faptul că există 15 psalmi în acest grup aminteşte de cei 15 ani adăugaţi 
vieţii împăratului Ezechia. 10 din aceşti psalmi sunt fără titlu (ceilalţi 5 fiind atribuiţi lui David şi 
Solomon), iar acest lucru s-ar putea referi la cele 10 trepte ale cadranului solar. Normal că 
Ezechia nu a mai fost nevoit să dea nume acestor psalmi, devreme ce în Isaia 38.20 îi numeşte 
‚’’cântările mele’’. Înregistrarea istorică se găseşte în 2 Împăraţi 20:8-11.]  
 
 

De laudă: 106, 111-113,117,135,146-150 
 



De ocară: 35,58,59,69,83,109,137 
 

Profetici: 2,16,22,40,45,68,69,72,97,110,118 
 

Devoţionali: (...) 3,16,28,41, 54,61, 67,70,86,122,144 
 

Didactici: 1,5,7,15,17,50,73,94,101 
 

Mileniali: 46,72,89 
 

Empirici: 37,18,30,34,51,52,54,56,57,59,60,63,142 
 

Istorici: 78,105,106 
 

De natură: 8,19,29,33,104 
 

De pocăinţă: 6,32, 38,51, 102, 130,143 
 

Mesianici: 2,8,16,22,23,24,31,40,41,45,68, 69,102,110,118 
 
David= 76 de psalmi, Core 10, Asaf 12, Heman 1, Etan 1, Solomon 2, Moise 1, Ezechia 10, 
Anonimi 37. Se pare că a trebuit 500 de ani pentru colecţionarea şi aranjarea Psalmilor, deoarece 
s-a sugerat că primul grup de psalmi a fost în mare parte scris de David şi cules de Solomon; cel 
de-al doilea grup a fost cules de unii leviţi descinşi din Core; al treilea grup a fost cules de 
Ezechia, iar celelalte două grupuri au fost culese de Ezra şi Neemia. 


