
1 ÎMPĂRAŢI 

Prima parte a cărţii 1 împăraţi urmăreşte viaţa fiului şi 
succesorului lui David, Solomon. Sub domnia lui, Israel şi-a 
atins apogeul teritorial şi glorios.  

Realizările măreţe ale lui Solomon, incluzând neegalata 
splendoare a Templului pe care l-a construit la Ierusalim, i-au 
adus faimă şi respect mondial. Însă zelul lui Solomon pentru 
Dumnezeu a scăzut în intensitate în ultimii săi ani, pentru că 
soţiile sale păgâne i-au abătut inima de la închinarea totală 
înaintea lui Dumnezeu. Ca urmare, regele cu inima împărţită 
lasă după sine un regat împărţit, iar cartea 1 împăraţi 
urmăreşte istoriile asemănătoare a două succesiuni de regi 
şi a două naţiuni neascultătoare. 

Asemenea scrierilor din Samuel, cărţile 1 şi 2 împăraţi au 
fost la origine un singur manuscris. împărţirea în două cărţi 
s-a făcut pentru prima dată în traducerea grecească a 
Vechiului Testament (Septuaginta), iar apoi în versiunea 
latinească Vulgata, iar traducerile englezeşti (şi româneşti - 
n.tr.) au urmat aceeaşi tradiţie. 





AUTOR 

 Autorul cărţilor 1 şi 2 Împăraţi este necunoscut, 
deşi tradiţia evreiască i le atribuie profetului 
Ieremia. Tot ce se poate afirma cu certitudine 
este că relatarea din cărţile împăraţi a fost 
compilată din mai multe surse şi scrisă dintr-o 
perspectivă profetică. 

 Autorul menţionează trei surse principale.  

 „Cartea faptelor lui Solomon” (11:41) pare să fi 
cuprins anale, date biografice şi fragmente din 
arhivele Templului.  

 „Cartea cronicilor împăraţilor lui Israel” (14:19; 
15:7) se pare că reda activităţile politice ale 
fiecărui rege şi era păstrată în arhivele oficiale 
de stat.  

 A treia sursă, „Cartea cronicilor împăraţilor lui 
Iuda” (14:29; 15:7), era de asemenea o cronică 
de stat oficială, păstrată în arhivele regale. 
 



AUTOR 

 Gramatica evreiască, stilul şi conţinutul cărţilor Împăraţi 
arată că această scriere a fost încheiată în timpul 

captivităţii babiloniene. Cartea Împăraţi a fost încheiată 

după anul 561 î.Cr., deoarece aceasta este data 

ultimului eveniment descris (2 împ. 25:27-30). 

 Din moment ce nu există nicio menţiune despre Cir şi 

edictul său de eliberare din 539 î.Cr., cartea Împăraţi a 

fost încheiată probabil înainte de această dată. 

 Cartea 1 Împăraţi acoperă o perioadă de 120 de ani, de 

la începutul domniei lui Solomon, în 971 î.Cr., până la 

domnia lui Ahazia, care s-a sfârşit în 851 î.Cr.  

 Data-cheie este anul 931 î.Cr., când împărăţia a fost 

divizată în regatul de nord, Israel, şi regatul de sud, Iuda. 

 

 

 

 



TEMATICA SI STRUCTURA LITERARA 
 Cartea 1 Împăraţi se împarte în două secţiuni 

principale: regatul unit sub domnia lui Solomon (cap. 

1-11) şi regatul divizat (cap. 12-22). 

 1 Împăraţi oferă o evaluare profetică a cauzelor 

spirituale şi morale care au condus la regresul politic 

şi economic al celor două regate. Materialul este 

mult prea selectiv ca să fie considerat o biografie a 

regilor. De exemplu, din punct de vedere politic, 

Omri a fost unul dintre cei mai importanţi lideri ai 

regatului de nord, dar din pricina depravării sale 

morale, realizările sale sunt doar succint amintite în 

opt versete (16:21-28). Vieţile acestor regi sunt 

folosite pentru a transmite învăţătura că loialitatea 

faţă de legământul lui Dumnezeu şi supunerea faţă 

de legea Sa au ca rezultat binecuvântarea, însă 

apostazia este răsplătită prin pedeapsă divină. 



CELE 12 DISTRICTE  

ALE LUI SOLOMON 
 Prima jumătate a cărţii 1 Împăraţi are în 

vedere splendoarea epocii lui Solomon. 

Solomon este o prefigurare a lui Cristos în 

multe feluri. 

 Înţelepciunea sa proverbială arată spre 

„Cristos Isus, [care] a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi înţelepciune” (1 Cor. 1:30). Faima, 

gloria, bogăţia şi cinstea lui Solomon îl 

prefigurează pe Cristos în împărăţia Sa.  

 

Domnia lui Solomon a adus cunoştinţă, pace şi 

închinare.  

Dar, în ciuda splendorii lui Solomon, mai 

târziu Fiul omului a spus despre venirea Sa: 

„iată că aici este Unul mai mare decât 

Solomon” (Mt. 12:42). 

 

În cartea Împăraţi se pune mare accent pe 

lucrările profetice ale lui Ilie şi Elisei, care au 

slujit ca puncte de legătură între perioada de 

început şi epoca scrierilor profetice. 
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CARTEA 1 ÎMPĂRAŢI DINTR-O PRIVIRE 



IERUSALIMUL SUB DOMNIA LUI SOLOMON 

 Oraşul Ierusalim a cunoscut o mare extindere 

sub domnia lui Solomon. Potrivit textului 1 Împ. 

3:1, Solomon a terminat de construit „zidul 

dimprejurul Ierusalimului”.  

 Dovezile arheologice au demonstrat că Solomon 

a mărit suprafaţa oraşului de la 4,4 la 13 hectare; 

iar totalul populaţiei a crescut de câteva ori faţă 

de numărul iniţial.  

 O parte a creşterii populaţiei s-a datorat şi 

familiei lui Solomon. El a avut 700 de neveste şi 

300 de concubine (11:3). Numărul copiilor lui 

Solomon nu este menţionat, dar e evident că 

trebuie să fi fost foarte mare. 



PROIECTUL TEMPLULUI LUI 

SOLOMON 
 Cea mai mare moştenire a lui 

Solomon a fost construirea 
Templului. Regele David a fost cel 
care a intenţionat să-l 
construiască, dar Dumnezeu i-a 
interzis să îl construiască, din 
pricină că vărsase prea mult 
sânge (1 Cr. 28:3).  

 Astfel, responsabilitatea 
construirii a căzut în sarcina lui 
Solomon, care a fost recunoscut 
drept un om al păcii. Construirea 
Templului a început în primăvara 
celui de-al patrulea an al domniei 
lui Solomon (966 î.Cr.) şi a fost 
încheiată şapte ani mai târziu 
(6:1-38). Templul a fost 
asemănător Cortului întâlnirii şi a 
fost aşezat cu faţa spre est, 
având Sfânta Sfintelor la capătul 
de vest. 

 



TEMPLUL  

       LUI  

            SOLOMON   

 Solomon a construit 
Templul pe muntele 
Moria, la nord de 
vechea cetate a lui 
David.  

 Templul a fost construit 
potrivit planurilor pe 
care David le primise 
din partea Domnului şi 
pe care i le-a înmânat 
ulterior lui Solomon (1 
Cr. 28:11-13, 19).  

 Împărţirea Templului în 
sanctuar şi sanctuar 
interior corespundea 
împărţirii Cortului 
întâlnirii în Locul Sfânt 
şi Locul Preasfânt. 

 



REGATUL DIVIZAT 

 Gloria regatului unit a început să pălească 

după moartea lui Solomon, când fiul său 

nesăbuit Roboam a vorbit aspru 

reprezentanţilor lui Israel, care ceruseră 

izbăvirea de marele impozit ce fusese 

stabilit în vremea lui Solomon (12:1-24).  

 Roboam a domnit în Iuda, în sud, iar 

  Ieroboam a devenit rege al Israelului, în 

nord. 



PROFETUL ILIE 
 Profetul Ilie era originar din Tişbe, Galaad, însă locaţia precisă a 

acestui oraş este incertă. Nu avem nicio menţiune cu privire la 
naşterea sau părinţii săi, fiind posibil ca familia lui să nu fi fost 
israelită. Numele lui Ilie, care înseamnă „Iahve este Dumnezeul 
meu”, poate fi considerat motoul vieţii sale. Obiectivul său 
profetic a fost să-l aducă pe Israel la convingerea că numai 
Iahve este Dumnezeu. Ilie este prezentat ca per¬sonaj solitar, 
„încins cu o curea la mijloc” (2 împ. 1:8). Ilie a trăit în timpul 
domniei lui Ahab, când închinarea păgână înaintea lui Baal 
fusese introdusă în Israel în mod oficial (16:32). 

 Prima acţiune a lui Ilie a fost să-l anunţe pe Ahab că adevăratul 
Dumnezeu era gata să trimită o foamete îngrozitoare peste ţară, 
din pricina păcatului religios al lui Ahab (17:1). Această secetă 
anunţată dinainte era o provocare directă la adresa lui Baal, zeul 
canaanit al furtunii şi al fertilităţii. 

 Când lucrarea lui Ilie s-a încheiat, el nu a murit, nici nu a fost 
îngropat. Ci în vreme ce dialoga cu succesorul său, profetul 
Elisei, Ilie a fost dintr-odată luat într-un car de foc şi ridicat la cer 
ca într-un vârtej de vânt (2 împ. 2:1-12). Ilie este menţionat în 
Maleahi 4:5 ca vestitorul „zilei Domnului” şi ca heraldul lui Mesia, 
iar această profeţie a fost împlinită prin lucrarea lui loan 
Botezătorul (Mt. 11:7-14; Lc. 1:17). 

 



ILIE ŞI ELISEI 
 Victoria lui llie de pe muntele Carmel s-a încheiat cu 

înjunghierea a 450 de profeţi ai lui Baal (18:20-40). 

Lucrarea lui s-a desfăşurat pe întreg teritoriul Canaanului, 

de la pârâul Cherit, aproape de locul său de naştere (17:1-

7), la Sarepta, unde a făcut minunea care a ţinut-o în viaţă 

pe văduvă şi pe fiul ei, şi în sud până la muntele Horeb din 

peninsula Sinai. In Samaria, llie a denunţat nedreptatea 

regelui Ahab faţă de Nabot din Izreel (21:17-29). Aproape 

de Ierihon, llie a despărţit apele Iordanului pentru a trece de 

cealaltă parte, iar apoi a fost răpit la cer într-un car de foc (2 

împ. 2:1-12). 

 Elisei l-a vindecat pe Naaman de lepră, la râul Iordan (2 

împ. 5:1-19) şi i-a condus pe sirienii orbi spre înfrângerea 

lor din Samaria (2 Imp. 6:8-23). In Damasc, Elisei a profeţit 

moartea regelui Ben-Hadad al Siriei şi ridicarea lui Hazael 

pe tronul Siriei. 


