
EU SUN CEL CE SUNT sau EU VOI FI CEL CE VOI FI ? 

 

De-a lungul timpului m-am confruntat deseori cu o problemă care la prima vedere pare foarte simplă şi 
evidentă, dar la o privire mai atentă, mi-am dat seama că nu mai este atât de simplă. Şi culmea, problema este 
extrem de complexă tocmai prin simplitatea ei! Sună ciudat nu-i aşa? Este complexă din cauza faptului că necesită 
îndeplinirea a două condiţii: 

1. Căutări mai ample 
2. Neîncredere în traducător 
Aceste condiţii nu le îndeplinesc decât puţini oameni. 
Cum să traducă, de exemplu d-l D. Cornilescu Biblia corect, când el nu cunoaşte care este tema centrală a ei? 

Ca şi traducător probabil era foarte bun dar nu cunoştea spiritul Bibliei. Nu cunoştea faptul că Dumnezeu permite 
toate lucrurile tocmai ca să dovedească cine este El! Şi atunci, neintenţionat, a tradus cum a tradus. Nu este o 
greşală flagrantă de traducere, însă expresia tradusă în acest fel estompează profunzimea textului şi îl 
subordonează tacticii din Eden, tactică care merge de minune şi în zilele noastre: OARE A ZIS DUMNEZEU 
CHIAR SĂ VĂ INTERESEZE SEMNIFICAŢIA NUMELUI SĂU? Atenţie! Repet: NU PRONUNŢAREA NUMELUI 
ESTE IMPORTANTĂ CI SEMNIFICAŢIA LUI, PENTRU CĂ TOCMAI SEMNIFICAŢIA LUI GENEREAZĂ TEMA 
CENTRALĂ A BIBLIEI. 

Să vedem deci cum s-a tradus expresia ֶ֖ה ְהי  ֶֽ ר  א  ֶׁ֣ ֶ֑הֲאש  ְהי  ֶֽ א   în diverse versete din Biblie. Primul rând (primele 

rânduri) reprezintă textul scris în ebraică, iar imediat sub, textul tradus în limba română, cu micile mele comentarii 
între paranteze. 
 

 (WTT = LENINGRAD HEBREW OLD TESTAMENT) WTT Exodus 3:12 י־ ֶֽ רַ֙ כ  ֹּאמ  י ֶׁ֣הו ַ֙ ְהי  ֶֽ י  א  ִּ֥ ֹות כ  ה־ְלךֶׁ֣ ָהאָּ֔ ְך ְוז  ָמָּ֔ ע 

ה׃ ֶֽ ז  ר ה  ל ָהָהִּ֥ ֶ֖ ים ע  ֱאֹלה ָּ֔ ת־ָהֶׁ֣ ְבדּוןַ֙ א  ע  ֶֽ ם ת  י  ָּ֔ ְצר  מ  ת־ָהָעםַ֙ מ  יֲאךָ֤ א  ֶֽ יך ְבהֹוצ  ֶ֑ ְחת  י ְשל  ֶ֖  ָאנֹּכ 

Exod 3:12 Dumnezeu a zis: "Eu voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine 

semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta." 

WTT Exodus 3:14  ה ל־מֹּש ָּ֔ יםַ֙ א  ר ֱאֹלה  אמ  ָֹּ֤ י ֶ֖הו  ְהי  ֶֽ ר  א  ֶׁ֣ ֶ֑הֲאש  ְהי  ֶֽ ל  א  ְשָרא ָּ֔ ֶׁ֣י י  ְבנ  רַ֙ ל  ֹּאמ  ה ת ר כָֹּ֤ אמ  ֹֹּּ֗ י ֶ֖הו  ְהי  ֶֽ י  א  נ  ִּ֥ ְשָלח 

ם׃ ֶֽ יכ   ֲאל 

Exod 3:14 Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt" (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi Cel ce Mă voi dovedi a 

fi”). Şi a adăugat: "Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: "Cel ce se numeşte "Eu sunt ", m-a trimis la voi." 

WTT Exodus 4:12  ַ֙י ְך ְוָאנֹּכ  ֶ֑ ה ל  ָתֶ֖ ֶׁ֣הְוע  ְהי  ֶֽ ר׃ א  ֶֽ ב  ר ְתד  ִּ֥ יך ֲאש  ֶ֖ ית  יך ְוהֹור  ם־פ ָּ֔  ע 

Exod 4:12 Du-te, dar; Eu voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus." 

WTT Exodus 4:15  י יו ְוָאנֹּכ ֹּ֗ ֶ֑ ים ְבפ  ֶ֖ ְדָבר  ת־ה  ְמָתִּ֥ א  יו ְוש  ָלָּ֔ ְרָתֶׁ֣ א  ב  ָ֤הְוד  ְהי  ֶֽ ת  א  ֶ֖ ם א  ְתכ ָּ֔ י א  ֶׁ֣ ית  יהּו ְוהֹור  ם־פ ָּ֔ יךַ֙ ְוע  ם־פ ַ֙ ע 

ּון׃ ֲעשֶֽ ר ת  ִּ֥  ֲאש 

Exod 4:15 Tu îi vei vorbi, şi vei pune cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) cu gura ta şi cu 

gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut. 

WTT Deuteronomy 31:23  ָֹּ֗ת י א  ֶׁ֣ ֱאָמץ֒ כ  ֶֽ ֶׁ֣ק ו  ֘ר ֲחז  ֹּאמ  י ּון ו  ן־נֹּ֗ ע  ב  ֶׁ֣ ת־ְיהֹוש  ו א  ְיצ ַ֞ ץ ו  ר  ל־ָהָאֶ֖ ל א  ְשָרא ָּ֔ ֶׁ֣י י  ת־ְבנ  יאַ֙ א  ה ָתב 

י  ֶ֖ ם ְוָאנֹּכ  ֶ֑ י ָלה  ְעת  ֶׁ֣ ְשב  ר־נ  ִּ֥הֲאש  ְהי  ֶֽ ְך׃ א  ָמֶֽ  ע 

Deuteronom 31:23 Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi a zis: "Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara 

pe care am jurat că le-o voi da; şi Eu însumi voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu însumi mă voi dovedi a fi”) cu tine". 

WTT Joshua 1:5  ַ֙ה ם־מֹּש  י ע  ָ֤ית  ר ָהי  ֲאש ַ֙ ֶֽ ֶ֑יך כ  י  י ח  ֶׁ֣ ל ְימ  יך כֶֹּ֖ ישַ֙ ְלָפנ ָּ֔ ב א  ִּ֥ צ  ְתי  א־י  ֶֹּֽ ֶׁ֣הל ְהי  א  א  ִֹּּ֥ ְרְפךֶ֖ ְול א א  ִֹּּ֥ ְך ל ָמָּ֔ ע 

ָך׃ ֶֽ ְזב  ע   א 



Iosua 1:5 Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) cu tine, cum 

am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

WTT Joshua 3:7   י כ ּון כ ֹּ֗ ְֵֶֽֽדעָּ֔ רַ֙ י  ל ֲאש  ֶ֑ ְשָרא  ֶ֖י ָכל־י  ינ  ְלךָּ֔ ְבע  ד  לַ֙ ג  ה ָאח  ז ֹּ֗ ֹום ה  יֶׁ֣ ע  ה  ל־ְיהֹוש ָּ֔ ר ְיהָוהַ֙ א  אמ  ָֹּ֤ י ר ו  ִּ֥ ֲאש 

ה  ֶ֖ ם־מֹּש  י ע  ִ֛ית  ִּ֥הָהי  ְהי  ְך׃ א  ָמֶֽ  ע 

Iosua 3:7 Domnul a zis lui Iosua: "Astăzi, voi începe să te înalţ înaintea întregului Israel, ca să ştie că voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu 

mă voi dovedi a fi”) cu tine cum am fost cu Moise. 

WTT Judges 6:16  י ִּ֥ ה כ  ָליוַ֙ ְיהָוָּ֔ ר א  אמ  ָֹּ֤ י ֶ֖הו  ְהי  ד׃ א  ָחֶֽ יש א  ִּ֥ ְדָיֵֶֽ֖ן ְכא  ת־מ  יָתִּ֥ א  כ  ְך ְוה  ָמֶ֑  ע 

Judecători 6:16 Domnul i-a zis: "Eu voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un 

singur om". 

WTT Judges 11:9 ן ְיהָוִ֛ה אֹו ַ֧ ֹון ְוָנת  מָּ֔ ֶׁ֣י ע  ְבנ  םַ֙ ב  ָלח  יַ֙ ְלה  ם אֹות  ָ֤ ת  ים א  יב ַ֙ ם־ְמש  ד א  ְלָעֹּ֗ ֶׁ֣י ג  ְקנ  ל־ז  ח א  ְפָתָּ֜ ר י  אמ  ַֹּ֙ י ם ו  ָתֶ֖

ִּ֥הי ְלָפָנֶ֑י ָאנֹּכ    ְהי  אש׃ א  ֶֹּֽ ם ְלר ֶ֖  ָלכ 

Judecători 11:9 Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: "Dacă mă aduceţi înapoi ca să bat pe fiii lui Amon, şi dacă Domnul îi va da înaintea mea, 

voi fi eu (eu zic că poate fi tradus liniştit “mă voi dovedi eu a fi”) oare căpetenia voastră?" 

WTT Ruth 2:13  א ֶֹּׁ֣ יַ֙ ל ך ְוָאנֹּכ  ֶ֑ ְפָחת  ֶׁ֣ב ש  ל־ל  ְרָת ע  ֶ֖ ב  י ד  ִּ֥ י ְוכ  נ  ְמָתָּ֔ ח  ֶֽ י נ  ֶׁ֣ יַ֙ כ  ָ֤יך ֲאדֹּנ  ינ  ן ְבע  ְמָצא־ח ַ֙ ר א  ֹּאמ  ת ַ֠ הו  ְהי ָּ֔ ֶֽ  א 

יך׃ ֶֽ ְפחֹּת  ת ש  ֶ֖ ח   ְכא 

Rut 2:13 Şi ea a zis: "O! să capăt trecere înaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai mângâiat, şi vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Şi totuşi 

eu nu sunt nici (evident că aici poate avea sensul de “ca să devin”) măcar ca una din slujnicele tale." 

WTT 1 Samuel 18:18  ּול ל־ָשאֹּ֗ ד א  ָּ֜ ר ָדו  אמ  ַֹּ֙ י י־ו  ֶֽ ל כ  ֶ֑ ְשָרא  י ְבי  ֶ֖ ת ָאב  ח  ִּ֥ ְשפ  י מ  י ָּ֔ י ח  ֶׁ֣ יַ֙ ּומ  נֹּכ  י ָאֶֽ ָ֤ ִּ֥המ  ְהי  ְך׃ א  ל  ֶֽ מ  ן ל   ָחָתֶ֖

1Samuel 18:18 David a răspuns lui Saul: "Cine sunt eu, şi ce este viaţa mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu (evident că aici 

poate avea sensul de “ca să devin”) ginerele împăratului?" 

WTT 1 Samuel 23:17  י ֶ֖ ל ְוָאנֹּכ  ְשָרא ָּ֔ ל־י  ְך ע  ְמֹלֶׁ֣ ָתהַ֙ ת  י ְוא  ּול ָאב ָּ֔ ַ֚ד ָשאֶׁ֣ ְמָצֲאךַ֙ י  ֶֽ א ת  ָֹּ֤ י ל א כ ַ֠ יָרֹּ֗ ל־ת  יו א  ָלָּ֜ ר א  אמ  ַֹּ֙ י ו 

ה  ְהי  ֶֽ ן׃־לְ א  ֶֽ ע  כ  ִּ֥ י יֹּד  ֶ֖ ּול ָאב  ם־ָשאִּ֥ ֶ֑ה ְוג  ְשנ   ךֶׁ֣ ְלמ 

1Samuel 23:17 şi i-a zis: "Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel, şi eu voi fi (eu zic că 

poate fi tradus liniştit “eu mă voi dovedi a fi”) al doilea după tine; tatăl meu Saul ştie şi el bine lucrul acesta." 

WTT 2 Samuel 7:14  ַ֙י ה ֲאנ  ְהי  ִּ֥י א  י ְבנ  ֶ֖ ְגע  ים ּוְבנ  ט ֲאָנש ָּ֔ ב  ֶׁ֣ יוַ֙ ְבש  ְחת  כ  ֹו ְוהֶֹּֽ ֲעֹותָּ֔ ֶׁ֣ רַ֙ ְבה  ן ֲאש  ֶ֑ י ְלב  ֶׁ֣ ה־ל  ְהי  ּוא י  ב ְוהֶ֖ ֹו ְלָאָּ֔ ־לֶׁ֣

ם׃  ָאָדֶֽ

2Samuel 7:14 Eu îi voi fi (eu zic că poate fi tradus liniştit “Eu mă voi dovedi a fi”) Tată şi el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o 

nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; 

WTT 2 Samuel 15:34  יר ָת ֶׁ֣ ם־ָהע  ְךַ֙ ְוא  ל  מ ַ֙ ָ֤י ה  ְבְדךַ֙ ֲאנ  ְבָשלֹוםַ֙ ע  ְרָתָ֤ ְלא  ּוב ְוָאמ  השֹּ֗ ְהי ָּ֔ ֶֽ ז  א  ָאָּ֔ יַ֙ מ  ֲאנ  ֶֽ יך ו  ָ֤ ד ָאב  ב  ֶׁ֣ ע 

ל׃ פ  יתֶֹּֽ ת ֲאח  ִּ֥ ת ֲעצ  ֶ֖ י א  ה ל ָּ֔ ְרָתֶׁ֣ פ  ך ְוה  ֶ֑ ְבד  ֶׁ֣י ע  ֲאנ  ה ו  ָתֶ֖  ְוע 

2Samuel 15:34 Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate, şi vei zice lui Absalom: "Împărate, eu voi fi 

(evident că aici poate avea sensul de “eu voi deveni” sau “eu mă voi dovedi a fi”) robul tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt 

robul tău." 



WTT 2 Samuel 16:18 ר ֩י ֲאש ַ֙ א כ   ֹּ ְבָשֹל֒ם ל ל־א  ֘י א  ר חּוש  אמ  ֶֹּׁ֣ י ל ו  ֶ֑ ְשָרא  יש י  ֶׁ֣ ֶ֖ה ְוָכל־א  ז  ם ה  ר ְיהָוִ֛ה ְוָהָעִּ֥ ַ֧ ֹּא( ָבח  ֹו) [ל  ]לִּ֥

ֶ֖ה ְהי  ב׃ א  ֶֽ ש  ֹו א  תִּ֥  ְוא 

2Samuel 16:18 Huşai a răspuns lui Absalom: "Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul şi tot poporul acesta şi toţi bărbaţii lui 

Israel, şi cu el vreau să rămân (evident că aici se putea traduce mai degrabă “și cu el voi fi”). 

WTT 2 Samuel 16:19  ן ֶ֖ יך כ  ֶׁ֣י ָאב ָּ֔ ְפנ  יַ֙ ל  ְדת  ר ָעב ַ֙ ָ֤ ֲאש  ֹו כ  ֶׁ֣י ְבנֶ֑ ְפנ  ֹוא ל  ד ֲהלֶ֖ ֱעבָֹּּ֔ ֶֽ ֶׁ֣י א  יַ֙ ֲאנ  ית ְלמ  נ ֹּ֗ ש  ִּ֥הְוה  ְהי  ֶֽיך׃ פ א   ְלָפנ 

2Samuel 16:19 De altfel, cui îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, aşa îţi voi sluji şi ţie (evident că aici se poate traduce și cu “tot 

așa mă voi dovedi a fi și slujitorul tău”). 

WTT 1 Chronicles 17:13  ַ֙י ה ֲאנ  ְהי  ֶֽ י א  ֹות  ירָּ֔ ר ֲהס  ֶׁ֣ ֲאש  ֹו כ  מָּ֔ ע  ֶֽ יר מ  ֶׁ֣ ֹּא־ָאס  יַ֙ ל ְסד  ן ְוח  ֶ֑ י ְלב  ֶׁ֣ ה־ל  ְהי  ֶֽ ּוא י  ב ְוהֶ֖ ֹו ְלָאָּ֔ ־לֶׁ֣

ֶֽיך׃ ר ָהָיֶ֖ה ְלָפנ  ִּ֥ ֲאש   מ 

1Cronici 17:13 Eu îi voi fi (evident că aici poate avea sensul de “eu voi deveni” sau “Mă voi dovedi a fi”) Tată şi el îmi va fi fiu; şi nu voi 

îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. 

WTT 1 Chronicles 28:6 רֹו ֲחצ  י ו  ֶ֖ ית  ִּ֥ה ב  ְבנ  ּוא־י  ְנךָּ֔ הֶֽ ה ב  י ְשֹלמֶֹּׁ֣ ר ל ָּ֔ אמ  ֶֹּׁ֣ י י ו  ֶ֖ ֲאנ  ן ו  יַ֙ ְלב ָּ֔ ֹו ל  י בִּ֥ ְרת  י־ָבח ַ֙ י כ  ה ָתֶ֑ ְהי  ֶֽ ֹו א  ־לִּ֥

ב׃  ְלָאֶֽ

1Cronici 28:6 El mi-a zis: "Fiul tău Solomon îmi va zidi casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi-i voi fi (evident că aici poate avea sensul de 

“eu voi deveni” sau “Eu mă voi dovedi a fi”) Tată. 

WTT Job 3:16  א ֶֹּׁ֣ מּון ל ל ָטָ֭ ֶׁ֣פ  ֹו ְכנ  ֶ֑האָ֤ ְהי  ֹור׃ א  אּו אֶֽ ֹּא־ָרִּ֥ ים ל עְֹּלל ֹּ֗  ְכָּ֜

Iov 3:16 Sau n-aş mai fi în viaţă, aş fi („m-aş dovedi a fi”) ca o stârpitură îngropată, ca nişte copii care n-au văzut lumina! 

WTT Job 10:19  י ֶׁ֣ית  ֹּא־ָהי  ר ל ֶׁ֣ ֲאש  ֶ֑הכ  ְהי  ל׃ א  ר אּוָבֶֽ ב  ִּ֥ ק  ן ל  ט  ב ֹּ֗  מ ָּ֜

Iov 10:19 Aş fi ca şi cum n-aş fi fost, şi din pântecele mamei mele aş fi trecut în mormânt! 

WTT Job 12:4  הּו׀ ע ַ֙ ק ְלר  הְשחָֹּ֤ ְהי ֹּ֗ ֶֽ ים׃ א  ֶֽ יק ָתמ  ִּ֥ ד  ֹוק צ  חֹּ֗ ֶ֑הּו ְשָּ֜ ֲענ  ֵֽי  ֶֽ ֱאלֹוה  ו  ָ֭ א ל  ֶׁ֣  קֹּר 

Iov 12:4 Eu sunt (ar putea avea și sensul de “voi fi” sau “voi deveni”) de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, 

nevinovatul, de batjocură! 

WTT Job 17:6  ֶׁ֣ים ת ְלָפנ  פ  ים ְותֶֹּ֖ ֶ֑ מ  ל ע  ְמשֶֹּׁ֣ י ל  נ  ג  צ  ה  ֶֽהְוֶָֽ֭ ְהי  ֶֽ  ׃א 

Iov 17:6 M-a făcut (poate avea și sensul de “am devenit”) de basmul oamenilor, şi ca unul pe care-l scuipi în faţă! 

WTT Psalm 50:21 יֹות־ יָת ֱהֶֽ מ ֹּ֗ י ד  ְשת  ֹּ֗ ֱחר  ה  יָת׀ ְוֶֽ ַ֙ ה ָעש  ל  ָ֤ ִּ֥הא  ְהי  ֶֽ ֶֽיך׃ א  ינ  ה ְלע  ְרָכֶׁ֣ ע  ֶֽ יֲחךֶ֖ ְוא  ֹוך אֹוכ   ָכמֶ֑

Psalm 50:21 Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt (eu cred că și aici s-ar fi putut traduce “Eu mă voi dovedi a fi”) ca tine. 

Dar te voi mustra, şi îţi voi pune totul sub ochi! 

WTT Song of Solomon 1:7  ה ָלָמָ֤ ם ש  י  ָצֳהָרֶ֑ ֶֽ יץ ב  ֶׁ֣ ְרב  ה ת  יָכֶ֖ ה א  ְרע ָּ֔ ה ת  יָכֶׁ֣ י א  ְפש ָּ֔ ָאֲהָבהַ֙ נ  ָ֤ י ש  ֶׁ֣יָדה ל ֹּ֗ ג  הַ֙ ה  ְהי  ֶֽ  א 

יך׃ ֶֽ ר  י ֲחב  ִּ֥ ְדר  ל ע  ֶ֖ ה ע  ְטָיָּ֔  ְכעֶֹּׁ֣

Cântarea Cântărilor 1:7 Spune-mi tu, pe care te iubeşte inima mea, unde îţi paşti oile, unde te odihneşti la amiază? Căci de ce să umblu (sau 

“de ce să fiu” sau “de ce să mă dovedesc a fi”) ca o rătăcită pe la turmele tovarăşilor tăi? – 

WTT Isaiah 3:7  ַ֙י ָש֩א ב  ֹּא־י  אמֹּרַ֙ ל ּוא׀ ל  הָ֤ ֶׁ֣הֹום ה  ְהי  ם׃ א  ין ָעֶֽ ִּ֥ י ְקצ  נ  ֶ֖ ימ  א ְתש  ִֹּּ֥ ה ל ְמָלֶ֑ ין ש  ֶׁ֣ ם ְוא  ח  ֶ֖ ין ל  ִּ֥ י א  ית   ש ּוְבב   חֹּב ָּ֔



Isaia 3:7 Dar în aceeaşi zi el va răspunde: "Nu pot să fiu (aici este foarte clar că aceste cuvinte au înțelesul de “Nu mă pot dovedi a fi”) doftor, 

căci în casa mea nu este nici pâine nici haină: nu mă puneţi căpătenie peste popor." 

WTT Isaiah 47:7  ם י ְלעֹוָלֶ֖ ָּ֔ אְמר  ֶֹּׁ֣ ת ֶׁ֣הו  ְהי  ּה׃ ס א  יָתֶֽ ֲחר  ְרְת א  ֶ֖ א ָזכ  ִֹּּ֥ ְך ל ב ָּ֔ ל־ל  הַ֙ ע  ל  ְמְת א ַ֙ ִּ֥ ֹּא־ש  ד ל ֶׁ֣ ת ע  ר   ְגָבֶ֑

Isaia 47:7 Tu ziceai: "În veci voi fi (evident că și aici “voi fi” are și sensul de “mă voi dovedi a fi”) împărăteasă!" şi nu te-ai gândit, nici n-ai visat 

că lucrul acesta are să se sfârşească. 

WTT Jeremiah 11:4  ּו ְמעָ֤ ר ש  אמֹֹּּ֗ ל ל  ְרז ָּ֜ ב  ּור ה  כַ֙ ֩ם מ  י  ְצר  ץ־מ  ר  ֶֽ א  ם מ  י־אֹוָתֶׁ֣ ֶֽ יא  ֹום הֹוצ  ם ְביֶׁ֣ יכ ֶ֡ ֹות  ת־ֲאבֶֽ י א  ית  ֶׁ֣ ּו  ר צ  ֶׁ֣ ֲאש 

י  נֹּכ ָּ֔ ם ְוָאֶׁ֣ יַ֙ ְלָעָּ֔ ם ל  ָ֤ית  ְהי  ם ו  ֶ֑ ְתכ  ֶ֖ה א  ּו  ר־ֲאצ  ל ֲאש  ם ְככִֹּּ֥ ם אֹוָתָּ֔ ֶׁ֣ ית  ֲעש  יַ֙ ו  ִּ֥הְבקֹול  ְהי  ם ל   א  ֶ֖ ים׃ָלכ  ֶֽ  אֹלה 

Ieremia 11:4 pe care l-am poruncit părinţilor voştri, în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din cuptorul de fier, zicând: "Ascultaţi glasul Meu, şi 

faceţi tot ce vă voi porunci; şi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul vostru; 

WTT Jeremiah 24:7  י נֹּכ ָּ֔ ם ְוָאֶׁ֣ י ְלָעָּ֔ ֶׁ֣ ה ְוָהיּו־ל  ֶׁ֣י ְיהָוָּ֔ י ֲאנ  ַ֚ י כ  ת אֹּת ֹּ֗ ע  ֶׁ֣ ב ָלד  ם ל ָּ֜ ֩י ָלה ַ֙ ת  ִּ֥הְוָנת  ְהי  י־  א  ֶֽ ים כ  ֶ֑ אֹלה  ם ל  ֶ֖ ָלה 

ם׃ ס ָבֶֽ י ְבָכל־ל  ֶ֖ ל  בּו א  ִּ֥  ָיש 

Ieremia 24:7 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă 

voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. 

WTT Jeremiah 30:22  י נֹּכ ָּ֔ ם ְוָאֶׁ֣ י ְלָעֶ֑ ֶ֖ ם ל  ית  ִּ֥ ְהי  ִּ֥הו  ְהי  ים׃ סלָ  א  ֶֽ אֹלה  ם ל  ֶ֖  כ 

Ieremia 30:22 "Voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul vostru." 

WTT Jeremiah 31:1  ה ם־ְיהָוָּ֔ יאַ֙ ְנא  ה  ת ה  ָ֤ הַ֙ ָבע  ְהי  ֶֽ ם׃ ס א  י ְלָעֶֽ ִּ֥ ְהיּו־ל  ֶֽ ָמה י  ֶ֖ ל ְוה  ֶ֑ ְשָרא  ֹות י  ְשְפחֶׁ֣ ל מ  ים ְלכֶֹּ֖ אֹלה ָּ֔ ֶֽ  ל 

Ieremia 31:1 "În vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul tuturor seminţiilor 

lui Israel, şi ei vor fi poporul meu." 

WTT Jeremiah 32:38  י ֲאנ   ם ו  י ְלָעֶ֑ ֶ֖ יּו ל  ִּ֥הְוָהִּ֥ ְהי  ים׃ א  ֶֽ אֹלה  ם ל  ֶ֖  ָלה 

Ieremia 32:38 Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor. 

WTT Ezekiel 11:20  ְי ל ֲאנ   ם ו  י ְלָעָּ֔ ֶׁ֣ ם ְוָהיּו־ל  ּו אָֹּתֶ֑ ּו ְוָעשֶׁ֣ ְשְמרֶ֖ י י  ִּ֥ ְשָפט  ת־מ  כּו ְוא  ל ָּ֔ י י  ֶׁ֣ קֹּת  ןַ֙ ְבח  ע  ִּ֥המ ַ֙ ְהי  ם  א  ֶ֖ ָלה 

ים׃ ֶֽ אֹלה   ל 

Ezechiel 11:20 ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi (se poate traduce 

fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor. 

WTT Ezekiel 14:11   ְשע ֹוד ְבָכל־פ  ּו עֶ֖ ְמאִּ֥ ט  א־י  ֶֹּֽ י ְול ָּ֔ ֲחר  ֶֽ א  לַ֙ מ  ְשָרא  ית־י  ֶֽ ֹוד ב  ּו עָ֤ ְתעַ֙ א־י  ֶֹּֽ ן ל ע  מ  יַ֙ ְלַ֠ ֲאנ  ֶֽ ם ו  י ְלָעֹּ֗ ֶׁ֣ יּו ל  ם ְוָהִּ֥ ֶ֑ יה 

ָ֤ה ְהי  ה׃ פ א  ֶֽ ם ֲאדָֹּנִּ֥י ְיהו  ֶ֖ ים ְנא  אֹלה ָּ֔ ֶֽ םַ֙ ל   ָלה 

Ezechiel 14:11 ca să nu se mai rătăcească de la Mine casa lui Israel, şi să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul Meu, 

şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor, zice Domnul, Dumnezeu!" – 

WTT Ezekiel 34:24  ה ֶׁ֣י ְיהָוֹּ֗ ֲאנ  ָ֤הו  ְהי  י׃ א  ְרת  ֶֽ ב  י ְיהָוֶ֖ה ד  ִּ֥ ם ֲאנ  יא ְבתֹוָכֶ֑ ֶׁ֣ ד ָנש  ֶ֖ י ָדו  ִּ֥ ְבד  ים ְוע  אֹלה ָּ֔ ֶֽ םַ֙ ל   ָלה 

Ezechiel 34:24 Eu, Domnul, voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod în 

mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit! 

WTT Ezekiel 36:28  י נֹּכ ָּ֔ ם ְוָאֶׁ֣ יַ֙ ְלָעָּ֔ ם ל  ָ֤ית  ְהי  ם ו  ֶ֑ יכ  ת  ֲאבֶֹּֽ י ל  ת  ֶ֖ ר ָנת  ִּ֥ ץ ֲאש  ר  ם ָבָאָּ֔ ֶׁ֣ ְבת  יש  ִּ֥הו  ְהי  ים׃ א  ֶֽ אֹלה  ם ל  ֶ֖  ָלכ 



Ezechiel 36:28 Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă 

voi dovedi a fi”) Dumnezeul vostru. 

WTT Ezekiel 37:23  ָֹּ֤כ ם מ  י אָֹּתֹּ֗ ֶׁ֣ ְעת  ם ְוהֹוש  ֶ֑ יה  ְשע  ל פ  ם ּוְבכֶֹּ֖ יה ָּ֔ ּוצ  קֶׁ֣ םַ֙ ּוְבש  יה  ּול  לֶֽ ֹוד ְבג  ּו עֹּ֗ ְמאֶׁ֣ ט  ֶֽ א י  ַֹּ֧ םַ֙ ְול יה  ת  ל מֹוְשבֶֹּֽ

י  ֲאנ   ם ו  י ְלָעָּ֔ ֶׁ֣ י אֹוָתםַ֙ ְוָהיּו־ל  ָ֤ ְרת  ה  ם ְוט  ּו ָבה ָּ֔ ר ָחְטאֶׁ֣ ֶׁ֣ ִּ֥הֲאש  ְהי  ים׃ א  ֶֽ אֹלה  ם ל  ֶ֖  ָלה 

Ezechiel 37:23 Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urâciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au 

păcătuit, şi-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor. 

WTT Hosea 1:9 א־ ֶֹּֽ י ל ֶ֖ י ְוָאנֹּכ  מ ָּ֔ א ע  ֶֹּׁ֣ םַ֙ ל ת  י א  ָ֤ י כ  ֶ֑ מ  א ע  ֶֹּׁ֣ ֹו ל א ְשמֶ֖ ר ְקָרִּ֥ אמ   ֹּ י ִּ֥הו  ְהי  ם׃ ס א  ֶֽ  ָלכ 

Osea 1:9 Şi Domnul a zis: "Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu); căci voi nu sunteţi poporul Meu, şi Eu nu voi fi (se poate traduce fără 

nici o teamă “Eu nu mă voi dovedi a fi”) Dumnezeul vostru." 

WTT Hosea 14:6   ָ֤הא ֹון׃ ְהי  ְלָבנֶֽ יו כ  ְִֵּֽ֥ך ָשָרָשֶ֖ ָנֶ֑ה ְוי  ֹוש  שֶֽ ח כ  ֶ֖ ְפר  ל י  ְשָרא ָּ֔ לַ֙ ְלי  ט   כ 

Osea 14:6 Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi (și aici se poate traduce liniștit “se va dovedi a fi” în loc de “va fi”) ca a măslinului, şi 

miresmele lui ca ale Libanului. 

WTT Zechariah 2:9  ָ֤י ֲאנ  ה ו  ְהי  ֶֽ ֹוד א  יב ּוְלָכבֶ֖ ֶ֑ ש ָסב  ֶ֖ ת א  ֹומ  ה חִּ֥ ם־ְיהָוָּ֔ ִּ֥ה־ָלּהַ֙ ְנא  ְהי  ֶֽ ּה׃ פ א   ְבתֹוָכֶֽ

Zaharia 2:9 Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, - zice Domnul - şi ele vor fi (se poate traduce liniştit “se vor dovedi a fi”) prada celor ce le erau 

supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor m-a trimis. 

WTT Zechariah 8:8 ּו ם ְוָשְכנֶ֖ י אָֹּתָּ֔ ֶׁ֣ את  ב  יַ֙  ְוה  ֲאנ  ֶֽ ם ו  י ְלָעֹּ֗ ֶׁ֣ ם ְוָהיּו־ל  ֹוְך ְירּוָשָלֶ֑ ָ֤הְבתֶׁ֣ ְהי  ת  א  ֶ֖ ֱאמ  ים ב  אֹלה ָּ֔ ֶֽ םַ֙ ל  ָלה 

ה׃ ס ְצָדָָקֶֽ  ּוב 

Zaharia 8:8 Îi voi aduce înapoi, şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi (se poate traduce fără nici o teamă “mă 

voi dovedi a fi”) Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate. 

 

Pentru încheiere vă voi da un citat care este extrem de rar folosit ca argumentaţie dar care, pentru acest subiect 
reprezintă un argument zdrobitor: 
 
Ieremia 30:24 Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli, până ce va împlini şi va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi 
înţelege în totul lucrul acesta în zilele din urmă". – traducerea D. Cornilescu revizuită 
 
Ce înţelegem de aici? Înţelegem că Dumnezeu va demonstra cine este adevăratul mincinos din Eden. De unde 
înţelegem? Din expresia: VEŢI ÎNŢELEGE ÎN TOTUL LUCRUL ACESTA. Şi ce poate să însemne aceasta? Nimic 
mai simplu decât: 

EU MĂ VOI DOVEDI A FI CEL CE MĂ VOI DOVEDI A FI 

Ceea ce trebuia demonstrat. (c.c.t.d.) 

Iar ca o completare, dacă cineva ţine totuşi ca traducerea să fie EU SUNT CEL CE SUNT îi voi răspunde că 

înţelesul este absolut acelaşi, doar că nu este chiar aşa de evident. Voi încerca totuşi să-l fac evident: 

EU SUNT CEL CE SUNT! NU CEL CE, ÎN EDEN, AŢI AVUT VOI IMPRESIA CĂ SUNT ŞI NU SUNT NICI CEL CE 

VI S-A SPUS DE CĂTRE SATAN ÎN EDEN CĂ SUNT!!! 

Atrag atenţia asupra faptului că analiza este simplă dar profundă (vreau să zic cu implicaţii profunde) şi în 

consecinţă, cei care sunt începători în studierea Bibliei să nu se grăbească să tragă concluzii pripite. Mai bine, cu 

timpul mai reveniţi asupra textului. Probabil că, cu trecerea timpului şi cu creşterea în cunoştinţă, veţi fi din ce în ce 

mai edificaţi în privinţa semnificaţiilor acestui studiu. 


